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intllnlrca tovarășului

DOLORES

N1C0LAE CE AUȘESCU
cu tovarășa

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nera) al Partidului Comunist 
Român, s-a intîlnit cu tovarășa 
Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spa
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., se află într-o vizită în 
țara noastră.

In timpul convorbirii care a 
avui loc cu acest prilej, s-a 
reafirmat hotârîrea de a dez
volta în continuare relațiile de

IDARRVRI
colaborare și solidaritate inter- 
naționalistă statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, 
corespunzător intreselor celor 
două partide și popoare, unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale tu
turor forțelor antiimperial iste.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și caldă prietenie.

IMPERATIVE
în acțiunea de valorificare

a huilelor cocsificabile
Valea Jiului

problemele de ma-Una dintre .
re actualitate în țara noastră, 
este a'eea a studierii modali
tăți tor de creștere a rezisten
ței cocsului fabricat din huilele 
indigene, în vederea folosirii 
iui în cuptoarele de mare ca
pacitate ale industriei siderur
gice. Mergind pe aceeași linie, 
a valorificării superioare a hui
lei. se extind lucrările de cer
cetare geologică atît în Banat 
cît și în Valea Jiului pentru 
confirmarea și punerea în va
loare a noi rezerve de cărbune 
apt pentru cocsificare.

Este cunoscut faptul că în 
cursul actualului cincinal, in
dustria siderurgică cunoaște un 
ritm de dezvoltare foarte ac
centuat, în special începînd cu 
anul 1973 (cu referire la Com
binatul siderurgic Hunedoara) 
ceea ce obligă industria minie
ră, în speță perimetrul Lupeni 
— Uricani — Bărbăteni din 
Valea Jiului cît și Anina — 
Cozla din Banat, la o intensi
ficare a extracției de huilă coc
sificabilă. In acest context cer
cetările efectuate pînă în pre
zent în bazinul carbonifer Va
lea Jiului au confirmat că pro
prietățile de aglutinare-cocsifi- 
care a huilelor scad la est de 
perimetrul Lupeni și la vest de 
perimetrul Uricani și cu cîteva 
mici excepții în extremitatea 
vestică a bazinului. Dată fiind 
această situație se impune ca 
rezervele de huilă cocsificabilă 
să fie bine drămuite și folo
site ca atare.

Cu ocazia unei analize efec
tuate recent de către un colec
tiv al Inspecției de stat geo- 
iogică-minieră, s-a constatat că 
nu întreaga cantitate de huilă 
cocsificabilă extrasă și înnobi
lată se valorifică ca atare, o 
parte apreciabilă fiind livrată 
drept combustibil, fără să mai 
fie supusă preparării. Acest 
fapt, cu toate avantajele finan
ciare imediate realizate, nu este 
recomandabil; într-un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărtat, 
siderurgia va fi obligată să-și 
procure necesarul din import.

pe măsura epuizării rezervelor 
interne.

Linia activă a fronturilor de 
lucru la mina Lupeni asigură 
preluarea unor capacități mai 
mari de producție decît cele 
prevăzute în S.T.E. Mina Băr- 
băteni care este în curs de des
chidere Și pregătire a înregis
trat rămîneri în urmă la unele 
lucrări cu aproximativ 2 ani, 
iar mina Uricani — a cărei 
producție de huilă cosificabilă 
se livrează integral în scopuri 
energetice și de care ne vom 
ocupa mai pe larg în materia
lul de față — prezintă lucrări 
întârziate cu 2—3 ani.

Așa cum 
producția de huilă cocsificabilă 
a minei Uricani se valorifică 
în prezent în scopuri energe
tice la termocentrala Deva pen
tru producerea energiei elec
trice. Acestei exploatări, în a- 
nul 1973, i se prevede o creș
tere a capacității cu 14.3 la 
sută dar nu va putea realiza 
acest parametru, datorită mai 
multor factori și anume:

♦ lucrările de cercetare geo
logică, deschidere și pregătire 
sînt mult rămase în urmă față 
de realizarea producției precum 
și a cifrelor planificate;

lucrările de cercetare geo
logică sînt mult rămase în ur
mă datorită faptului că, din 
cele două instalații de foraj 
din dotare, una este incompletă 
de mai mult de un an;

♦ în blocul TI nord lentila 
5, orizontul 500, stratul 18 este 
foarte tectonizat, prezentînd e- 
filărî accentuate:

<>• în blocul V/3, orizontul 
500, în stratul 18 nu s-au con
tinuat lucrările din cauza unei 
inflexiuni a stratului care co
boară zăcămîntul sub orizontul 
480;

< în blocul V/3 partea nor
dică, orizontul 500, în stratul 
15 s-au sistat lucrările de pre
gătire din cauza îngroșării ex
cesive a intercalației sterile pî- 
nă la 1.30 m și care secțio
nează stratul în două bancuri, 
de 0.8, respectiv 0,2 m;

arătam mai sus,

O- la deschiderea stratului 
14 în blocul II Nord, a stra
tului 17 din blocul III și a 
stratului 15 din blocul V/3 se 
înregistrează viteze mici de a- 
vansare din cauza unor ema
nații puternice de metan.

Pentru ca în viitor să existe 
premisele pentru realizarea sar
cinilor de producție, s-au pre
văzut lucrări de pregătire a 
blocului UT. obiectiv prevăzut 
pentru acest an în studiul teh- 
nico-econ ornic de dezvoltare a 
minei. Cu toate greutățile în- 
tîmpinate privind exploatarea 
în avans către limita cîmpului 
minier (presiuni excesive, re
ducerea gabaritelor de transport 
etc.) această practică se va 
continua și în viitor.

Toate aceste cauze obiective, 
precum și cele de ordin subiec
tiv, cum ar fi plasarea cu pre
ponderență a fronturilor de lu- 
oru în abataje în detrimentul 
deschiderilor și pregătirilor, au 
făcut ca dezvoltarea exploată
rii în profunzime la Uricani să 
fie întârziată cu cca. 2—3 ani.

In vederea realizării unei va
lorificări la parametri proiec
tați a huilelor cocsificabile din 
bazinul carbonifer Valea Jiului, 
consider necesar a se lua ur
mătoarele măsuri •

♦ reanalizarea de către Cen
trala cărbunelui Petroșani a ca
pacităților de producție la mi
nele din Valea Jiului, pentru 
perioada 1971—1973 și redistri
buirea lor în scopul folosirii 
mai intense și raționale a hui
lelor cocsificabile;

studierea, împreună cu Co
mitetul executiv al Consiliului 
popular municipal Petroșani, a 
posibilităților de valorificare a 
cărbunelui alocație (cca. 160 000 
tone anual, cifră neoficială, ca-

Ing. Octavian BOCA 
șeful 

Inspectoratului geologic minier 
Petroșani
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FORMEAZĂ
concepția 

științifică a 
despre

Formarea omului societății 
socialiste multilateral dezvol
tate presupune educarea ti
nerei generații în spiritul con
cepției marxist-leninistc des
pre natură și societate, al 
convingerilor materialist-ști- 
ințifice capabile să faciliteze 
o atitudine civico-patriotică 
înaintată. Educarea comunis
tă implică, așadar, însușirea 
temeinică de către tineri a tot 
ceea ce e valoros în dome
niul culturii, științei și teh
nicii contemporane, stăpîni- 
rea deplină a profesiei cît și 
însușirea concepției .filozofice, 
a ideologiei partidului nos
tru.

Cine și în ce manieră sa
tisface aceste deziderate ma
jore ale procesului de forma
re, de pregătire a tineretului 
nostru pentru viața socială, 
pentru realizarea marilor o- 
bieotive ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ?

Răspunzînd acestor dezide
rate, organele și organizațiile 
U.T.C., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în cola
borare cu instituțiile de în- 
vățămînt, de cultură și artă, 
desfășoară în cadrul sistemu
lui de pregătire politico-ideo- 
logică, o activitate multilate
rală pentru formarea tinere
tului în spiritul concepției 
înaintate despre lume. Cu 
sprijinul direct al organiza
țiilor de partid, numeroase 
organizații U.T.C. au dove-

înaintată, 
tineretului
lume

în 
re-

Cel mai mare și mai modern 
ansamblu arhitectonic din cen
trul Capitalei, aflat în plină 
construcție — Teatrul Național 
— a fost vizitat ieri de tovară
șul Nicolae Ceanșescu

Aici, în centrui Bucureștilor, 
unde nu demult s-a inaugurat 
impunătorul hotel Interconti
nental și s-a dat în folosință 
pasajul subteran, obiective fă- 
cînd parte dintr-un întreg 
plex de lucrări ce 
ionează, prin formele și 
mele implantare, o nouă 
figurație frumoasei T’ețe 
niversității, este încă 
Clădirea 
centrală în ansamblul 
strucțiilor proiectate și reali
zate, se află în exterior nefi
nisată, activitatea constructo
rilor fiind în plină desfășurare. 
De asemenea, interiorul se gă
sește la o bună distanță de sta
diul în care va răsuna primul 
sunet de gong al spectacolului 
inaugural. Constricția, în faza 
de realizare de acum, deși ofe
ră imaginea unui lucru înche
gat sub aspectul concepției,

com- 
cre- 

volu- 
con- 

a U- 
șanlier 

,Naț. an.iiu’ui", piesă 
con-

permite intervenții apte să-i 
sporească valoarea arhitectura
lă, precum și gradul de func
ționalitate. Fapt pus în depli
nă evidență, ieri, cu prilejul 
vizitei de lucru a secretarului 
general al partidului.

Este către ora prînzului, oră 
la care arterele centrale, bu
levardele, cunosc o mare ani
mație. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu. 
Dumitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei. Dumitru Po
pescu, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, soseș
te pe șantierul Teatrului. In 
întâmpinare se aflau Ton Brad, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Dumitru Joița. prim-vi
cepreședinte al Consiliului 
popular municipal. Iloria Mai
eu, coordonator al proiectării 
ansamblului arhitectural din 
Piața Bălcescu, Cezar Lăzăres- 
cu, președintele Uniunii arhi- 
tecților, Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor

Plastici, Tiberiu Ricci, arhitec
tul șef al Capitalei, Ascanio 
Damian, rectorul Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu", 
alte persoane oficiale.

Pe o machetă în incinta foa
ierului principal, arhitectul 
proiectant oferă o serie de da
te privind concepția de ansam
blu a noului lăcaș de cultură, 
dă explicații asupra viziunii 
arhitecturale interioare, asupra 
materialelor de construcție fo
losite și a viitoarelor decorați- 
uni. Se vizitează apoi sala de 
spectacole. In stadiul în care se 
găsește, nefinisată, fără scaune, 
fără loji, amenajate cu betoane 
încă zgrunțuroase, ea aminteș
te, la o primă privire, mai de
grabă de un amfiteatru antio 
decît de o sală de spectacole 
din zilele noastre. Dar, cătînd 
dincolo de imaginea prezentă, 
prin prisma explicațiilor caro 
se dau, nu este greu să reali
zezi dimensiunile și aspectul

N. POPESCU—BOGDÂNEȘTI
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dit inițiative valoroase 
munca ideologică. Se pot 
leva în acest sens expune
rile de mare interes ținute 
în fața tinerilor de la ex
ploatările miniere Lonea, U- 
ricani, U.U.M.P., complexul 
C.F.R., liceele industrial și 
de cultură generală, grupu
rile școlare profesionale pe 
teme ca : „Știința și tehnica, 
factori ai progresului". .Ade
vărul despre originea vieții 
și dogmele religioase", „Ma
rea aventură cosmică a omu
lui", „Coordonatele progre
sului tehnic și științific con
temporan" etc. Acțiunile edu
cative întreprinse în rîndul 
tineretului studios au urmărit 
ca formarea concepției știin
țifice despre 
nească de la noțiunile știin
țifice spre 
concluziilor 
rialist-dialectice care să faci
liteze capacitatea de sinteză 
a tinerilor în interpretarea 
legităților naturii, societății și 
gîndirii, înțelegerea materia- 
list-dialectică a fenomenelor 
naturii și sociale,, să le dezvolte 
combativitatea față de con
cepțiile retrograde, neștiinți
fice. In școli, activitatea edu
cativă (formele și eficiența 
acesteia) a fost îndrumată și 
controlată de colective for
mate din activiști ai U.T.C., 
reprezentanți ai inspectoratu
lui școlar și ai Consiliului

lume să por-

desprinderea 
filozofice mate-

Pe
marginea
un©r 
subiecte 
vechi

Comerțul — o importantă ra
mură a vieții economice, supu
să permanent dezvoltării, per
fecționării. Un larg domeniu al 
vieții sociale care sintetizează 
deopotrivă cerințele vitale cu 
cele ale creșterii bunăstării oa
menilor muncii, supus perma
nent unui val de constatări, 
sugestii, critici sau laude, ca 
și unor neîntrerupte sondaje, 
inspecții, controale, toate me
nite să-și aducă partea de 
contribuție Ia îmbunătățirea, 
perfecționarea Iui.

Ca și în întreaga țară, poate 
mai mult ca în alte centre — 
avînd în vedere specificul Văii 
Jiului — și în municipiul nos
tru îmbunătățirile sînt aștepta
te, iar pe alocuri chiar impe
rios necesare. Pe linia acestor 
deziderate organele de control 
au întreprins, recent, un raid 
prin unitățile comerciale din 
Valea Jiului,

COMERȚUL

DEFICIENȚELE
constatările sugerează argumen
te plauzibile ideii de perfec
ționare continuă pe care orga
nizațiile comerciale sînt datoa
re să o transpună în practică. 
Dacă în unele unități comer
ciale impresia creată organelor 
de control a fost aceea a or- 
dinei, aprovizionării abundente 
și deservirii corecte, in altele 
— de Ioc puține — impresia 
a fost dintr-acelea nedorite : 
lipsa nejustificată a unor măr
furi, datorită nepreocupării de 
a le comanda, starea generală 
de necurățenie, datorită dezin
teresului personalului din uni
tate pentru a servi după toate 
normele unui comerț civilizat.

Do nenumărate ori, in coloa
nele ziarului nostru au fost re
latate acele stări de lucruri ca
re constituie o „pată" a comer
țului în Valea Jiului. Faptul că 
deficiențele semnalate de atî-

tea ori, mai persistă, ne de
termină să semnalăm încă o 
dată cauzele care le generea
ză : lipsa supravegherii și con
trolului permanent din partea 
conducerilor unităților comer
ciale, îngăduința manifestată 
pină peste limite față de aba
teri, neaderența la nou, la per
fecționare a unor factori din 
conducerile respective.

Exemple care vin în spriji
nul afirmației noastre sînt su
ficiente. Vom enumera cîteva, 
nu înainte de a aminti că or
ganele recentului control au 
pornit de la constatarea că e- 
xistă și fond de marfă, și con
diții optime de deservire — 
complexe comerciale de care 
puține orașe dispun. Ceea ce 
nu există este, pe alocuri, spi
ritul deservirii într-o notă de 
cinste și civilizație, spiritul de

(Continuare in pag. a 2-a)
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DINCOLO DE COTA 3 MILIOANE

T. ARDELEANU
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Interviu consemnat de
Traian MULLER

mentul de bază al succeselor. 
Platformele oțelăriilor din

CITIȚI AZI 
în pag. a 2-a OTELUL COORDONATE HUNEDORENE

Pentru creșterea eficienței practicii studenților
Punie de legătură intre teo

rie și producție, practica per
mite studenților să ia contact 
cu problemele profesiunii lor 
de mîine. Prin această formă 
de invățămînt se urmărește 
consolidarea cunoștințelor, for
marea de deprinderi și abili
tăți. reducerea perioadei de 
acomodare a tinerilor absol
venți la locurile de muncă 
unde vor fi repartizați. Toto- 
'dată, nici o altă formă a pro
cesului de învățămînt nu cre- 
ază condiții mai bune pentru 
desfășurarea de către studenti 
a unei cercetări aplicative, mai 
cu seamă în perioada practicii 
de diplomă. Sub acest unghi 
se poate aprecia că practica în 
producție este nu numai o școa
lă pentru studenți, ci, simul
tan, un sever examen pentru 
școală...

Intr-o discuție purtată re
cent cu tov. conf, dr. ing. Ilie 
Constantinescu, prorectorul 

I.M.P.. ne-am interesat despre

unele aspecte privind practica 
de vară a studenților de la 
I.M.P.

— O primă constatare : prac
tica continuă reprezintă o preo-

lucru nou, precizat după o în- 
tîrziere de aproximativ cinci 
luni, este eliminarea uneia din
tre. verigile birocratice ale re
partizării studenților la prac-

Pentru prima dată s-a pla
nificat ca oțelarii hunedoreni 
să realizeze 3 milioane de 
tone de oțel într-un singur 
an; să producă un adevărat 
munte de oțel. Răspunzînd 
unei vibrante chemări a da
toriei de a participa cît mai 
substanțial la progresul mul
tilateral al țării, ei au sub
scris prin hotărîre fermă să 
depășească sarcinile celui 
dintâi an al noului cincinal 
cu 25 000 tone metal. Aduna
te laolaltă, planurile și anga-

jamentele, ele arată că-i vor
ba de cel mai superior nivel 
de producție înregistrat în 
istoria Hunedoarei.. Referin- 
du-se la acest lucru, maistrul 
Ștefan Tripșa de la oțelăria 
Martin nr. 3 spunea i

— Avem .arcini și angaja
mente destul de mari, dar 
sînt sigur că le depășim. Cu
nosc hărnicia oțelarilor noș
tri și am multă încredere în 
puterea lor.

Eroul muncii socialiste a 
sesizat destul de bine

de 
experi- 

?i 
tehnicii modeme, 

cu insistență căile 
da timpului valori 
pentru a obliga a- 
să dea cît mai mult 

Iu de 
și 

acțiunea de folosire a oxige
nului ca intensificator ai 
procesului de topire. In ge
neral cînd spunem oxigen

Hunedoara au devenit 
mult niște cîmpuri 
mentale pentru sondarea 
aplicarea 
Se caută 
pentru a 
maxime, 
gregatele 
metal. In acest ansambb 
preocupări s-a încadrat

Interviu cu tov. conf. dr. ing.
Ilie Constantinescu, prorectorul I.M.P.

cupare la toate nivelele, de la 
consiliile profesorale pînâ la 
studentul chemat să o efectue
ze. Dar a fost o preocupare 
fărîmițată, afectată de factori 
care se cheamă : posibilități, 
normare, grad de implicare, 
operativitate etc. In luna ia
nuarie Institutul aștepta, încă, 
precizări din partea Ministe
rului Invățămîntului. In luna 
mai a devenit limpede că M.I. 
nu are precizări de făcut, că, 
in genere, este de acord cu a- 
mendamentele aduse de fiecare 
institut în parte regulamentu
lui elaborat în J968. Singurul

tică și anume j nu se mai 
liste pe care ministerul să Ie 
rezolve, ci fiecare institut ia 
legătură cu întreprinderea sau 
centrala industrială 
și, printr-un acord 
semnează contractul 
fectuarea practicii.
punct de vedere, în genere, ’u- 
crurile sînt rezolvate i se cu
nosc locurile de practică, itine- 
rariile vizitelor de documenta
re, au fost desemnate cadrele 
didactice care însoțesc, actual
mente, studenții...

— Ce s-a întreprins in sco
pul sporirii eficientei practicii

respectivă 
bilateral, 

pentru e- 
Din acest

— Pentru optimizarea prac
ticii, colectivul didactic de la 
institutul nostru a elaborat un 
plan de probleme, cuprinse în 
caietele-ghid de practică, pen
tru studenții din anii IV și V. 
Acestea cuprind o tematică cu 
întrebări, cărora studenții tre
buie să le găsească răspuns, 
studiind ipostazele procesului 
do producție. Studenții din anul 
ii vor efectua o așa-zisă prac
tică de grup, în luna cureniă, 
sub îndrumarea unui cadru di
dactic. Studenții vor lucra nu
mai în întreprinderile minie
re. pe baza unei tematici pre
cise, avînd la dispoziție și la
boratoarele institutului. S-au or
ganizat grupe de studenți care, 
sub conducerea cadrelor de 
specialitate, efectuează și asis
tă la lucrări demonstrative. La

spunem și viață. La Hunedoara 
oxigenul înseamnă și metal. 
După cum am mai relatat la 
vremea potrivită, maistrul 
loan Cismaș a inventat năs
trușnica lance „Hunedoara* 
pentru suflarea oxigenului în 
cuptoare. A fost una dintre 
marile creații ale tehnicii 
românești care a doborît toa
te recordurile mondiale. Cu 
ajutorul ei, la cuptoarele de 
mare capacitate s-au experi
mentat trei tehnologii de fo
losire a oxigenului: fiecare 
a însemnat un progres și de 
fiecare dată s-a reținut esen
ța pozitivă a experienței. 
Datorită hărniciei și price- 

. perii întregului colectiv, lan
cea ..Hunedoara1* a reușit să 
reziste și 500 de ore. Dornici 
de izbînzi oamenii care plă
mădesc metalul vor mai mult. 
Dacă problema rezistenței 
era oarecum rezolvată, s-au 
ridicat altele impuse de ne
cesitatea unei cantități mai 
mari de oxigen. La o vreme 
a început să se experimen
teze insuflarea oxigenului cu 
două lănci în același cuutor. 
Soluția nu satisfăcea preten
țiile. In consecință, cuotorul
7 de 400 tone a fost ales ca 
loc de experiențe pentru In
suflarea cu 4 lănci. Tn ace
lași timp, niște inovatori de 
Ia oțelăria Martin nr. 2 în
cearcă să creeze o lance su
perioară, o lance mai potri
vită pentru planurile tehnice 
care s-au profilat. Folosirea 
oxigenului reprezintă numai

(Continuare în pag. a 3-a)



Steaqui roșu ftlARțfi 6 1IT!

CAMPIONATE, EDIȚIA 1970-1971

ȘTIINȚA
a fost la un pas de barajul pentru divizia B

După un sezon slab in edi
ția 1969—1970 a campionatului 
dniziei C de fotbal, echipa Ști
ința Petroșani și-a strâns rin
gurile și a pornit hotărât la 
Jucru. stăpânită de dorința li
nei comportări cit mai bune, 
care să-i dea dreptul de par
ticipare la barajul pentru di- 
tizia B. încet dar sigur, for
mația s-a sudat, noii veniți 
E-au încadrat repede în stilul 
«ic joc al echipei și rezultatele 
au început să se arate. Jocuri 
bune acasă și în deplasare, 
puncte prețioase obținute acasă 
ș> cîteva în deplasare i5). Echi
pei mergea dar uneori își per
mitea cite o perioadă de rela
tare care avea s-o . oste punc
te prețioase. Ne referim la me
ciul cu Minerul Lupeni, când a 
redat ambele puncte pe tere
nul din Petrila, și la acela cu 
Fardării Tg. Jiu (disputat tot 
Ja Petrila) terminat la egali- 
io c Fără aceste 3 puncte, Ști-

Pctroșani a terminat tu
rul campionatului pe Ic ul 11. 
la numai două puncte de pri
ma clasată — Vulturii Textila 
Lugoj. Era un handicap greu 
de recuperat în retur, ținînd 
seama de programul jocurilor 
care-i avantaja pe lugojeni, dar 
nu imposibil de realizat.

Profesorul Gheorghe Irimie 
— care se ocupă de mulți ani. 
cu pricepere și pasiune, de a- 
ccastă formație, mereu tânără 
și mereu entuziastă — a por
nit, în retur, intr-o adevărată 
cursă de urmărire a lideru
lui. Lupta a fost lungă, deo
sebit de crea, epuizantă uneori. 
Știind că în retur au numai 
7 meciuri acasă și 8 în de
plasare. studenții și-au luat 
măsuri speciale, mai ales în în
tâlnirile susținute în deplasare, 
unde, de altfel, au prestat jo
curi bune și de unde au adus 
puncte prețioase. Să notăm doar 
victoria asupra echipei C.F.R.

Caransebeș — și c. pretendentă 
la titlu — și punctul smuls a- 
< :isâ Minerului Lupeni — < înd 
și aceasta mai spera la pri
mul loc în seria a V-a. Totuși, 
evenimentul așteptat — cuce
rirea primului loc — nu s-a 
produs. Dezavantajată, cum spu
neam, de programul returului 
(trebuia să se asigure in tur), 
ca și de faptul că în ultimele 
partide, în deplasare, a întâl
nit numai candidate la retro
gradare, care au luptat pînă la 
epuizare pentru puncte, frus
trată în unele meciuri de punc
te meritate. Știința nu și-a pu
tut realiza scopul.

In ciuda acestui insucces, c- 
cbipa studenților din Petroșani 
merită aprecieri pentru evoluția 
sa, în general, bună dc-a lun
gul campionatului, pentru spec
tacolele oferite publicului pe- 
trilean și pelroșănean. pentru 
merituosul loc II pe care a 
venit în final, la egalitate de

- > ifcW 4 ’ Ă
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Echipa Știința Petroșani, după ultimul meci susținut acasă. SUS, de la stânga la dreapta ■ 
prof. Gheorghe Irimie, antrenorul echipei, Zăvălaș, Făgaș, Alcxandroni, Botoș, Bitea, Dobrcscu. 
JOS Ionescu, Bâlâneanu, Tudor (cu darul oferit dv ■ vai in semn de prețuire a activității 
depuse la Știința: în campionam) viitor el va evolua la Minerul Anina), Știr, Grizea, Berin- 
dei. Din echipă lipsesc: Ștefănescu, Izvernaru, Varhonic, Tismănaru, Ștefan, Marcu, Rotea, 
Faur, Foto •: A. DULA

puncte cu câștigătoarea seriei 
— Vulturii Textila Lugoj — 
dar cu un golaveraj inferior. 
Ne formulăm părerea personală 
că dacă Știința ar fi cîștigat 
scria, atunci ca ar fi avut 
precis soarta lugojenilor la ba
raj — adică promovarea în di
vizia B.

De-a lungul celor 30 de e- 
iape, am apreciat valoarea, ta
lentul și dăruirea unor jucă
tori ca Știr, Tismănaru, Bcrin- 
dei, Tudor. Iz.vernaru, Grizea și 
Ionescu (ultimii doi în retur, 
cînd au revenit la Știința), ca
litățile și capacitatea de efort 
fizic ale lui Botoș și Dobrescu. 
In același timp, au ieșit în e- 
vidență și unele carențe în jo
cul atacant.ilor centrali. Marcu. 
Ștefan și Faur, un surplus de 
excitare nervoasă din partea lui 
Făgaș, pentru care a stat mai 
multe etape pe tușă, lipsindu-și 
echipa de aportul său atît de 
necesar. Au mai fost și greu
tăți privind antrenamentele și 
desfășurarea unor jocuri, da
torate cauzei mai vechi — lipsa 
unui teren propriu al G.S.U. 
Știința Petroșani, a cărui ame
najare se tărăgănează de mulți 
ani de zile, arena din Petrila 
nefiind la nivelul cerințelor ac
tuale și, în plus, privind echipa 
de a fi urmărită de un public 
mai numeros.

Acum totul s-a consumat. Să 
ne împăcăm cu ghidul că e- 
chipa a evoluat bine, că a ve
nit pe locul II, să anticipăm 
că ea va porni mai hotărâtă în 
noul campionat, pentru reali
zarea scopului pe care-1 urmă
rește de mulți ani și de care 
s-a aflat foarte aproape și în 
ediția 1970—1971 a campiona
tului diviziei C.

Pentru aceasta însă este încă 
mult de lucru. La ora actuală 
Știința dispune de un lot va
loros de jucători, care va fi, 
probabil. completat cu alți 
cițiva în această perioadă de 
vacanță. Este nevoie, mai ales, 
de un cuplu percutant și efica
ce de atacan’i centrali, de ca
re Știința Petroșani duce lipsă 
de mulți ani.

Conjugate în interesul ace
leiași cauze — promovarea în 
divizia B — eforturile jucă
torilor, antrenorului și a tutu
ror acelora care răspund de 
destinele echipei de fotbal Ști
ința Petroșani pot fi încunu
nate de succes. Deocamdată 
însă, vacanță plăcută tuturor !

Dumitru GHEONEA

După G luni din acest an, ne putem face o imagine 
reală și asupra rezultatelor obținute in domeniul mișcării 
sportive de masă și <le performanță din Valea Jiului. Este 
<lar pentru oricine că astăzi sportul Constituie o prezență 
permanentă in viața oamenilor, atrăgindu-i spre activități 
dintre cele mai diverse. Sportul ocupă tot mai mult spațiu 
liber din viața elevilor, a studenților, a celorlalți oameni 
ai muncii.

In primul semestru din acest an, elevii Văii Jiului au 
fost antrenați in competiții școlare la nivel de divizie la 
mai multe discipline sportive, au participat la numeroase 
intilniri amicale si oficiale pe plan local, județean și re
publican, s-au aflat in centrul celor peste 5(10 de acțiuni 
turistice, au înregistrat succese demne de laudă. Cele 6 
licee și cele 3 școli profesionale, precum și multe școli ge
nerale din municipiul nostru beneficiază de baze sportive 
proprii, necesare instruirii și educării aptitudinilor sportive 
ale tineretului. De asemenea, catedra de educație fizică a 

desfășurând o substanțială activitate, a organizat o 
serie de competiții la nivelul institutului, cum au fost: 
„Cupa anilor I", concursurile pe an de studii, fazele locale 
nle campionatelor universitare, la mai multe discipline spor
tive. cursuri de practicare a schiului și a judo-ului.

In municipiul Petroșani există astăzi 12 echipe divi
zionare, 213 sportivi legitimați și 1936 sportivi clasificați 
ce-și desfășoară activitatea pe 1!» baze sportive. Reprezen
tanții Văii Jiului au realizat de la începutul anului două 
recorduri naționale, 16 recorduri județene, au obținut 90 de 
titluri județene sub pregătirea atentă a unui mare număr 
de antrenori si instructori voluntari. Aceste rezultate sânt 
încununarea eforturilor depuse de toii factorii care se ocupă 
de dezvoltarea mișcării sportive din Valea Jiului. Rezul
tați- deosebite au fost obținute de reprezentanții Școlii spor
tive Petroșani. C.S.U. Știința Petroșani. Jiu) Petroșani. A. S. 
Minerul Lupeni, Jiul Petrila—secțiile de bază de performanță

Pentru creșterea 
eficientei practicii

Tenis de masă

Rezultate meritorii
ale elevilor de la

Școala sportivă Petroșani
Orașul Rimnicu Vâlcea a găz

duit, de curând, una din eta
pele de zonă ale campionatu
lui republican âe tenis de ma
sa rezervată copiilor. Au par- 
ticipat reprezentanți din 14 ju
dețe ale țării, printre care și
Hunt: cioara. Din echipa Hunc-
d< ■’ ei au facut parle și 8 elevi
— 4 băieți 4 fete — de la
g. la spartivă Petroșani. A-
vând o corn portare foarte bu-
nă echipa Școlii spartjve Pe-
11. ni a c) cupat locul I, prin
talon ta’ele Ildiko . - și și
A iii;ana Te.>th (Ia ca’.eg. 13—14
ani). locul 11 la băieți, prin
1 n-l Tolaș și Iun Ș: arțar (10—
1- ani), și locul I la individual 
fele prin Ildilco Gyongyo.și. Un 
rezultat foarte bun a obținut 
și eleva Eva Ferenczi. care, 
tb-'i a participat pentru prima 
cară la o competiție de ase
menea amploare, a ocupat un 
meritoriu loc V 1?. individual

fete (8—10 ani). Pe echipe bă
ieți, pelroșânenii au ocupat și 
un loc IV, prin cuplul llie 
Roșu—Mircea Enes u (10—12 
ani). La individual, Adriana 
Toth a ocupat locul IV, iar 
Violeta Grădinarii (10—12 ani) 
.□cui VII. Pe lingă aceste re
zultate bune obținute de ta- 
Latații elevi de la Școala spor
tivă Petroșani, ei au primit și 
aprecierile publicului spectator 
și. în mod special, ale antre
norului federal Ella Constan- 
tincicu — fosta remarcabilă ju
cătoare — care s-a declarat ex
trem de mulțumită de evoluția 
jucătorilor petroșăneni cărora 
le întrevede reale perspective.

Desigur că la baza acestor 
rezultate stă atit talentul și 
pregătirea jucătorilor, dar și 
munca plină de pasiune depu
să de instructorul Eduard 
Gycngyoși.

Staicu BALOI

Sub îndrumarea biroului 
Comitetului municipal al 
U.T.C. și cu sprijinul larg 
al comitetului județean, sec
torul municipal de turism al 
tineretului s-a străduit în 
permanență ca. în activita
tea sa, să încadreze acțiuni
le întreprinse in ansamblul 
măsurilor educative ale orga
nizațiilor din întreprinderi 
și instituții, urmărind să sa
tisfacă dorințele și preferin
țele tinerilor astfel incit, 
îmbinînd frumosul cu utilul, 
să se situeze Ia înălțimea 
exigențelor pe care Ie ridi
că turismul pentru tineret. 
Ca rezultat al acestor stră
danii și preocupări, numai 
in perioada 1 ianuarie — 31 
mai, peste 5 500 <le tineri au 
participat la excursiile orga
nizate prin B.T.T., pe itine- 
rarii care au prilejuit excur
sioniștilor să cunoască și să

A luat sfîrșit campionatul 
municipal de fotbal

Cu puțin ti.r.p hi urmă, „i luat 
*ti.”șit campionatul municipal 
de fotbal, ediția 1970—1971. ca
re a angrenat la întrecere un 
număr de 6 echipe. In urma 
omologării tuturor rezultatelor, 
primul loc și titlu.’ de cam
pioana municipală a revenit e- 
e.hipei .Utilajul' Pe’roșani rare, 
Ir. <'e 10 jocuri sustinu’c. a 
pierdut un singur meci, a ter
minat 4 la egalitate și a cuce
rii 5 victorii. Echipa antrenată 
de inslru' to- ul Nicolae Lazăr a 
avut o fo?. le bună compor
tare mai ales în retur cînd 
nu a cunoscut înfrinaerea, c- 
vcluînd d n cc ;n cc mai cine 
€c la meci la meci. Iată lotul 
fcJcsit de echi- c J’: tapi’~ r 
Ludovic Eicsey, Aitxandi j Bu

rma., Florea Piudana, Valen
tin Tonbău, Aurel Sloicoi, 
Gheorghe Ștefan, Ion Divirioea- 
nu, Marinică Florea, Valentin 
Gigea, Dionisie Halasz. Aurel 
Vă: u eseu. Gheorghe Nrgreanu, 
M.hui Palotay, Augustin Bar-

3. Pi ep. Corcești

bu Andrei Boyer și Valeriu
Butulescu.

Iată cum arată d asamentul
final :
1. Utilajul 10 5 4 1 30-33 14
2. Minerul Vulcan

IC* 6 1 3 38-23 13

10 5 1 4 22-18 11
4. C.F.R. Petroșani

10 4 2 4 17-27 10
5. I.G.E. Petroșani

10 2 2 6 17-33 6
<5. Liceul indus--

— 10 1 4 5 16-27 5

UN SEMESTRU 
FRUCTUOS, DAR Șl 
UNELE CARENȚE

ale sportului din municipiu. Sportivi ca Leontin Ciortan. Ște
fan Pop, Iosif Krachtus, Viorica Ilupca. Ileana Demeter, 
luliana Mustață, Ileana Vass sint doar cițiva cu care Valea 
Jiului se mindrește pentru rezultatele obținute de ei pe 
plan republican. Mulți sportivi din municipiul nostru au 
făcut parte din Ioturile naționale de juniori și seniori la 
rugbi, navomodelism. atletism, fotbal și schi. In perioada 
la care ne referim, in orașul Uricani s-a modernizat o sală 
de gimnastică, la Petrila s-a dat in folosință o sală de lupte, 
box și alte jocuri sportive, in Petroșani a început amena
jarea unui ștrand. în mai multe școli s-au amenajat baze 
sportive simple la care și-au adus contribuția atit consi
liile populare orășenești, cit și elevii și cetățenii din loca
litățile respective.

Dar in această perioadă, in activitatea sportivă de 
masă și de performanță din Valea Jiului au existat și o 
serie de lipsuri pentru lichidarea cărora trebuie luate cele 
mai eficiente măsuri. Astfel, s-a accentuat prea mult pe 
formele competiționale ale activității de masă, neglijindu-se 
formele simple, accesibile și necostisitoare de practicare a 
exercițiilor fizice. Nu s-au folosit toate mijloacele de pro
pagandă pentru convingerea maselor de oameni ai muncii 
plivind utilitatea practicării exercițiilor fizice și a spor
tului in condițiile contenip «raneitâții, cînd sedentarismul ț 
și suprasolicitarea nervoasă afectează sănătatea oa
menilor. In prea mică măsură s-a urinării desfășurarea în 
școli a orelor de educație fizică, care, de multe ori lasă 
de dorit, destui elevi lipsesc de la orc. iar peste 40 Ia sută 
dintre ei se prezintă la profesori cu scutiri medicale eli
berate cu exagerată ușurință Se putea face mai mult pen
tru practicarea schiului si înotului in școlile care au con
diții materiale corespunzătoare. In sportul de performanță 
au existat deficiențe privind procesul de selecție și in
struire, privind munca de îndrumare și control din partea 
cadrelor tehnice, a antrenorilor și instructorilor sportivi.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri și pentru ca sportul 
de masă și de performanță să facă pași însemnați înainte, 
este necesară corelarea preocupărilor tuturor factorilor care 
răspund de acest domeniu — în școli, la consiliile popu
lare, in instituțiile și unitățile economice din municipiu. In 
lumina recentelor documente de partid și de stat cu privire 
Ia ridicarea pregătirii profesionale a cadrelor în toate do
meniile de activitate, se cere o muncă intensă, calificată și 
atentă din partea tuturor acelora care au datoria să se 
ocupe de dezvoltarea mișcării sportive in Valea Jiului.

Dorel VLADISLAV 
președinte al C.M.E.F.S. Petroșani\________________________________ —J

Important mijloc de recreere, 
tratat ca „fără im porta nfăw 

TURISMUL LOCAL
îndrăgească mai mult fru
musețile de neasemuit ale 
țării, realizările economice 
și sociale ale poporului ro
mân.

Numeroase excursii ierna
tice ca, de exemplu, cele 
pentru vizitarea muzeului 
Dufiana. a niifzeului de is
torie a I’.C.R., ca și excur
siile organizate pe Valea 
Oltului, Valea Dîmboviței și* 
altele au atras un mare nu
măr de partieipanți. S-au în
registrat, do asemenea, pro
grese evidente pe linia îmbi
nării educației cu distracția. 
Concursurile de genul ..Cine 
știe, câștigă", pe teme ca 
„TLRISMUL .Șl MUZICA 1N 
CINEMATOGRAFIE", ..ORA
ȘE. LEGENDE, EVOCĂRI" 
și altele au atras nume
roși tineri dovedind încă o 
dată popularitatea de care 
se bucură în rîndul tineri
lor. precum și dorința ne
mărginită a acestora de a 
cunoaște tot mai multe lu
cruri interesante despre fru
musețile țării.

Cu toate strădaniile noas
tre, nu putem insă afirma 
că activitatea de turism in 
municipiu, in ansamblu) ei, 
este pe deplin satisfăcătoare. 
Un aport sporit este așteptat 
din partea cercurilor de tu
rism din organizații, singu
rele care sini capabile să 
satisfacă cerințele miilor de 
tineri, dornici de acele dru
meții și excursii care să nu 
necesite cheltuieli materiale 
și de timp prea mari, dar 
să realizeze pe cit posibil o 
recreere deplină : Tl’RlS- 
MUL LOCAL.

în acest sens, practica vie
ții a demonstrat că activi
tatea unui cerc de turism 
depinde de importanța ce î 
se acordă în primul rind de 
către comitetul U.T.C. din 
întreprinderea sau instituția

respectivă. Apoi, aceeași ac
tivitate mai depinde de pa
siunea și seriozitatea cu ca
re muncesc tinerii aleși in 
fruntea cercurilor de turism. 
Este surprinzător — cind 
pretutindeni dorința de re
creere si destindere esle ex
primată statistic in cifre lot 
mai mari — faptul că in 
unele organizații, după spu
sele celor aleși, „tinerii nu 
ar dori să participe la excur
sii", „sint comozi" ș.a.m.d. 
Surprinzător și inexplicabil 
că mai există secretari ai 
unor organizații U.T.C. tare 
nu știau, piuă în urmă cu 
cîteva zile, nici faptul că 
activ itatea de turism pre
supune in primul rind ÎN
FIINȚAREA unui cerc de 
turism, că există și alți se
cretari care nu au considerat 
niciodată necesar să anali
zeze munca cercurilor de 
turism, lăsindu-le in voia 
lor. așa cum. de altfel, lasă 
Ia intimidare însăși petre
cerea timpului lor liber. Mai 
mult sau mai puțin asemă
nătoare, deficiențe de acest 
gen s-au constatat chiar și 
în activitatea unor cercuri 
de turism alo comitetelor 
orășenești ale I '< fapt ca
re ne determină să conchi
dem că, nu o dată, turismul 
a fost si continuă să fie 
considerat o problemă mi
noră, spre regretul miilor de 
tineri, ca si spre regretul ce
lor care așteaptă din partea 
tinerilor să-si înceapă o no
uă săptămină do lucru, des
tinși. recreați, complet revi- 
ta’Lali.

Exemple? Sint suficiente. 
Așa stau lucrurile la Fabri
ca de piine. Complexul CI R 
Petroșani, minele Petrila, 
Lunea și Dilja, cercurile oră
șenești Petrila și Vulcan și 
altele.

Și numeroase altele...

Așteptăm, după aceste pu
ține observații, o revitali- 
zare a acelor cercuri de tu
rism care și-au neglijat în
datoririle față de tineri, 
lăsindu-i dezorientați, ..fără 
busolă", să rătăcească pe 
potecile întortocheate ale pe
trecerii timpului liber Ia 
voia intîmplării....

Alexandru LIFALAI 
șefei sectorului de turism 

al Comitetului municipal 
al UA’.C.

WW’WVWVWV'V v'V'V WWVWVWVSSV.

(Urmare din pag. 1)

I.M.P., deosebi; de fructuoasă 
se arată a fi perioada prad:-ii 
de inițiere, introdusă pentru 
anul li. cu condiția să exis’.e 
un examen final de calilicare.

In cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
deschiderii anului universitar, 
sc face precizarea că studentul 
institutului tehnic, pentru a de
veni un bun inginer, trebuie 
să cunoască meseria in cele 
mai mici amănunte ale ei, por
nind de la calificarea de mun
citor. Instituirea — la sfârșitul 
anului 11 de studii — a exa
menului de calificare profesio
nală. ia nivel de muncitor ea- 
iifaat. este o măsură necesară. 
In felul acesta, se des hide 
perspectiva ca anii 111 .și IV 
să efectueze o practică u ade
vărat inginerească: anul III in 
secții, sub îndrumarea ingine
rilor șefi de sectoare, cu sar- 
■ ani precise de studiu, iar anul 
IV în secții de specialitate — 
proiectare, documentare. con
trol tehnic.

— Și, de aici, de Ia discuțiile 
despre organiz.arca reală și i- 
deală putem păși pe terenul 
viitorului colocviu de practică...

— Cei din întreprindere con
sideră. de obicei, că nu sînt 
implicați, iar reprezentanții in
stitutului de învățământ dacă 
nu urmăresc continuu practica 
(mai sini cazuri !) ajung să nu 
cunoască problemele specifice 
locului de muncă unde a fost 
repartizat studentul. In aceste 
condiții, exigența la colocviu 
poate avare trunchiată, dacă nu 
coborâtă. De altfel, de Pe po
zițiile ferme ale producției se 
poate extinde problema coloc
viului, implicind aici toate as
pectele practicii. O exigență a 
producției este disciplina, punc
tualitatea. Rc<- nnandabil ar fi 
ca prezența studenților la prac- 
iică să se fv-iă după sistemul 
de pontaj aplica’ in întreprindere, 
iar pentru că disciplina de pro
ducție are rigorile ei — și vii
torul inginer va trebui să le 
susțină cînd va profesa — cin
sider necesar ea studentul . are 
vine la practică să fie instruit 
nu numai u îormele de secu
ritate a muncii, ci și privi’or 
la regulamentul de ordine in
terioară al unității respective. 
Nu pentru a cunoaște. Pur si 
simplu, prevederile, ci pentru 
a le respecta intocmai. Pare 
rigid, dar este o rigiditate ne
cesară. Cu ocazia colocviilor.

alunei cind s© voi acoi da caa 
r.iicalivele de practică, să so 
țină seama de: încadrarea in 
disciplina internă o întreprinde* 
fii, respectarea programului do 
practică, efectuarea lucrArilo» 
practice, gradul de asimilare a 
cunoștințelor in curbul practicii 
și modul de întocmire a caietului 
de practică. Calificativele să 
aibă un rol hotărltor in situa
ția .școlară a s’udentiilui, deci 
la promovare.

— In relațiile inslitut-înlre- 
prindere mai sint și unele 
puncte nevralgice ?

— Practica studenților 'lin 
Institutul de mine Petroșani 4 
cunoscut în ultimul an un pro
ces de îmbunătățire. Cu mate 
că. pentru formarea noulm n- 
g ’.er. practica reprezintă un 
important capitol, mai rămîn 
insă și acum o scrie de senme 
de întrebare prezente în calea 
desfășurării oi optime. Punctul 
care trebuia cîștigat pentru 
practica de vară — repar’.î a 
ideală a studenților în între
prinderi, adică în grupe m ci 
și la inii cpr'i.dei: de profil — 
întâmpină, âmă. obstacole. Oi , 
asistența în producție, așa cum 
s-a practicat pînă acum, nu 
esle o soluție. Ar fi necesar un 
grad sporit de solicitudine din 
partea întreprinderilor și din 
păcate, aici practicienii sini 
încă, adesea, socotiți un fol de 
musafiri nepoftițî. Depin le, 
fundamental, de forurile tute
lare ale întreprinderilor ca, în-1 
tr-adevăr, studentul să facă 
efectiv practică. întreprinderile 
trebuind să se considere coin-> 
teresate direct în formarea noi
lor ingineri. De muite ori. con
tactul studentului cu întreprin
derea e descumpănitor. Lipsa 
obiecth e'or concrete de lucru 
diminuează eficiența practic’i, 
doscura iîndu-1 pe student. In
disciplina este pusă, de obicei, 
pe seama lipsei dc supraveghe
re Dar nu supravegherea prac- 
ticanților ridică probleme. ci 
îndrumarea 'or efectivă în o\j '- 
citiul practic, în procesul de 
producție. „Excursiile" prin 
treprinderi nu aduc nimic pre
gătirii studentului. Am a;tui9 
să nu ne mai surprindă că aj 
c esta, în ultimii ani de stud’u, 
este nevoit să realizeze proi:-- 
tele unor elemente tehnice o© 
care nici măcar nu le-a vă-ut 
vreodată. In adunările lor. stu
denții au ceru’ cu insistență șl 
pe bună drep'ate, să aibă po
sibil.tâli de lucru efectiv în. 
practica de vară.

(Urmare ciin pag. 1)

gospodărire, spiritul comercial.
La unitatea nr. 12 a O.C.L. 

Alimentara — cartier Aeroport 
preambalarea unor produse (o- 
rez, gris, zahăr) se face în de
trimentul cumpărătorilor cu 
10—15 grame la fiecare pachet 
de 500 gr. Comparate cu pa
chete similare ambalate la li
nele fabrici se constată că fa
bricile nu „greșesc" < u consec
vența personalului de la nu
mitul magazin (șef unitate 
Vasile Șerban). Tinâra absol
ventă a Școlii comerciale din 
Petroșani. Elena Sibincscu, re
partizată la unitatea nr. 2 a 
O.C.L. Alimentara, la numai cî
teva luni de la absolvire di
luează băuturile, faptă pe care 
în fața probelor nu a mai con
testat-o : ..am scos din sticlă 
100 gr alcool și am introdus 
apă". Un caz similar de diluare 
a fost constatat la unitatea 
Tic-Tac, aparținînd de T.A.P.L.. 
tot cu o tînâră absolventă. La 
depozitul C.L.F. (ca și Ia alte 
unități de legume și fructe ca 
de exemplu la unitățile nr. 3 
Aeroporl. 54 Aeropori. 35 Is- 
troni și altele) unele legume 
sint vindute la prețuri „gre
șite" : roșii de ■ alitatea a Il-a. 
Ia preț de calitatea I etc. \- 
cclași lucru se petrece uneori 
și cu preparatele de carne. La 
unitatea nr. 118 din Petroșani 
— Hale carnea de vită de ca
litatea I nu avea prețui afișat, 
iar celelalte sortimente de car
ne nu erau sortate pe calități

și prețuri. In apropiere, la pes
căria deschisă recent, peștele 
de 8 lei se vindea cu 9,50 Iei.

Alte deficiente s-au constatat 
privind lipsa unor sortimente 
din unitățile comerciale «l» 
O.C.L. Alimentara, I'.A.PX., 
C.L.F.. L.A.S. și altele, defi
ciențe care au fost aduse la 
cunoștința conducătorilor unită
ților. Sini, deci, cunoscute. Dar, 
cind vor <’i remediate oare?, 
Cind nu vom mai auzi despre 
răcoritoare fabricate fără au
torizație (bufetul Oltul) sau li
monada fabricată cu lămii pro
prietate particulară (grădina de 
vară Constructorul) ? Industria 
locală produce, pâre-se, sufi
ciente răcoritoare. Cind nu vom 
mai auzi în unitățile T.A.P-L- 
că „nu avem condică de rt- 
clamatii, cc să facem cu ea ?* 
sau desnre atitea alte unități 
(tot ale T A.P.L.) care excelcazJI 
printr-o stare crasă de necură
țenie (restaurantul Parângul — 
Aeroport unde însuși șeful u- 
nității se prezintă într-o stare 
aidoma localului: restaurantul 
Tic-ta< și altele). Cind vom auîi 
că publicul consumator va a-1 
vea mai puține semnalări cri
tice si nemulțumiri, și m3i 
multe cuvinte de laudă la a- 
dresa unităților, a conducerilor 
administrative ale acestora

Este timpul ca aceste n ’••m- 
'uri să fie curmate în totali
tate. iar comerțul din Aalca 
Jiului să se înscrie din toate 
punttele de vedere pe coordo
nat. L permanentei îmbunătățiri, 
ale continuei perfecționări !

Inîornwfii culturale
Rosseliini 

și micul ecran
Roberto Rossellini pare că 

dorește să rămână, cel puțin 
deocamdată, credincios micu
lui ecran. Televiziunea italia
na a prezentat, cu puțin timp 
un urmă, filmul „Soc rate" 
creat de Rossellini special 
pentru TV. După această pe
liculă el a realizat „Viața lui 
Pascal", programat pentru a-

Mister și
Regizorul Mathias Mereguy 

a pus la punct ultimele de- 
talii ale unui nou film. Pri
mul tur de manivelă a și fost 
dat. Noua peliculă se va in
titula ..Galaxia" și va reuni 
pe generic numele a doi ac
tori mai puțin cunoscuți — 
(Marika Green și Henri Serre. 
Intenția regizorului este <1® a 
crea un film cu suspense i ® 
Unâră Și deosebit de înzes
trată matematiciană deține 
cheia misterului unui acci- 
4en) sau, mai bine zis, al

coastă vară pe micile c< ca
ne. Recent, Rossellini și-a a- 
nunțat intenția să toarne un 
nou film — tot pentru l'V 
— pe care îl va intitula 
„Heliogabal". Pentru țurn irea 
Iui intenționează să folosească 
actori mai puțin cunoscuți 
sau chiar non-profesioniști.

cibernetică
unui sabotaj in urma căruia 
câțiva cercetători și-au pier
dut viața. Accidentul se pe
trecuse in timp ce se ef’ ina 
o importantă oxperiență de 
cibernetică. TTnăra femele 
este singura supraviețuitoare 
dar, îa urma șocul*’ p» vare 
j-a suferit, tt-i p;*r<*' me
moria, Un pulițlst î«ve-«r*> să 
reconstituie c> •• e»enmte»- 
tele care a» preceda» d^»ma. 
Toata aceste dat» st*- pla
sate snb rodia ipater* pri
vind existența unui a*u-Vnl- 
vers.
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TITLUL DE COMUNIST,
celor mai 
celor mai

merituoși
muncitori

Organizația ncar'.ă de bază 
activează într-unul din scctua- 
rtle eu cea mai mare pondere 
in produc’,ia minei Lenea, În
deplinirea sarcinilor econom.ee 
ale sectorului, realizarea unei

educi: vilăți sporite în aba- 
1aje:e frontale și cameră, redu
cerea prețului de cost și a con
ți Autului de cenușă a câmune- 
l-i. extras oepind în mare mă
sură de puterea de înriu- 
rire a organizației de I .. a, de 
competența cu cure conduce 
activitatea economică, de ca
pacitatea ei de mobilizare a 
colectivului.

Experiența denotă pregnant 
faptul că organizațiile de bază 
exercită o înrîurire crescindă 
asupra colectivelor unde acti
vează în condițiile cînd *înt 
puternice, cînd ele cuprind in 
rîndurile lor pe cei mai înain
tați și capabili oameni ai mun
cii. Iată de ce, după alegerea 

fca în octombrie anul trecut, in 
’contextul strădaniilor pentru 
ridicarea la un nivel superior 
a activității organizației de par
tid, una din preocupările prin
cipale ale biroului nostru a 
constituit-o și o constituie în
tărirea rândurilor organizației 
tie bază prin primirea în par- 
tid a muncitorilor fruntași cu 
o bună pregătire politică, pre
cum și repartizarea mai judi
cioasă a forțelor de partid 
existente.

Biroul organizației de bâză 
a orientat astfel această acti
vitate incit să primească în 
partid în primul rînd mineri 
merituoși din brigăzile și 
sthirr.burile în care nu existau 
sau erau puțini membri de par
tid. Cum am procedat ? înain
te de toate s-a făcut un stu
diu amănunțit în fiecare for
mație de lucru pentru a cu
noaște posibilitățile de întărire 
a organizației de bază. Dintre 
tei care solicitau primirea în 
partid, biroul nostru s-a orien
tat pentru început la un număr 
de 20 mineri, lăcătuși și elec
tricieni, dintre ei mulți ute- 
tisii, de educarea cărora ne-am 
o< upat in mod deosebit pentru 
n-i pregăti în vederea primirii 
1 partid.

Foarte mult au contribuit la 
creșterea nivelului politic și 
ideologic a acestor muncitori 
membrii de partid Ion Cojoca
ri u, Petru Stupu, Ernest Vod'.’a, 
Gheorghe Burcin. Dumitru 
Șarpe. Atît la locurile dc mun- 
tă cit și în timpul liber, co
muniștii au stat de vorbă cu 
acești tovarăși, le-au explicat 
cerințele moral-politice pe care

le incumbă calitatea de comu
nist. Totodată, membrii birou
lui au organizat dezbateri în 
sprijinul celor ce solicitau pri
mirea în partid asupra statutu
lui P.C.R., j-au invitat la unele 
adunări ale organizației de 
bază în care s-au dezbătut pro
bleme legate de creșterea pro
ducției de cărbune, a vitezelor 
de avansare în abatajele f.-on- 
tale, folosirea efectivă a timpu
lui de lucru. O mare eficaci
tate educativă au avut în a- 
ceastă privință adunările orga
nizației de bază în care s-au 
ținut expuneri despre înaltul 
titlu de membru de partid, dis
ciplina de partid, drepturile și 
îndatoririle comuniștilor, cu-

Tribuna 
secretarului 
organizației 

de bază

Răspundem 
cititorilor

♦ UN GRUP DE CALA
TORI, PETROȘANI i Condu
cerea I.G.C. Petroșani, refe- 
rindu-se la reclamația dv., 
ne înștiințează că o dată cu 
înființarea curselor de auto
buze pe traseul Petroșani — 
Bănița a stabilit, ținînd sea
ma de distanțele dintre sta
ții, și tariful taxelor de că
lătorie, care a fost afișat în 
birou! dispecerului din Piața 
Victoriei. Petroșani. Același 
tarif a fost trimis și Consi
liului popular Bănița pentru 
a fi expus în locuri vizibile. 
Au fost, totodată, instruite și 
examinate, asupra prevederi
lor tarifului, taxatoarele în 
vederea justei lui aplicări. Cu 

I toate acestea, ne informează 
'inducerea I.G.C.. mai sint 
călători care nu cer bilete 
pînă la statia unde vor să 
meargă, ci de o anumită su
ma, de unde neînțelegerile 

■’ taxatoarele și controlorii 
f1° nf. traseu.

N. k. Considerăm că sis- 
tt .1 de informare a publi- 

i ciL-ii asupra prevederilor ta- 
I rifuluî nu este suficient de 

accesibil. Pentru o mai u- 
șoară consultare, este indicat 

| ca tariful să fie afișat în fie
care autobuz care circulă pe 
ruta Petroșani — Bănița.

> FETRU MIHALY, LU- 
i’ENI i Adresați-vă serviciu- 
ln; personaj al cooperativei 
„Deservirea" de unde puteți 
ob'ine toate lămuririle cu pri
vire la problema care vă in
teresează.

♦ VIOREL PASCAL, 
STRADA MINERULUI. BL. 
4. AP. 5, DEVA : Suma de 
bani ce trebuie să o mai 
primiți de la E. M. Uricani, 
v-a fost expediată pe adresa 
lăsată de dv. la unitate cu 
prileiul desfacerii contractu
lui de muncă. Cum însă nu 
ați fost găsit la adresa indi
cată, banii au fost returnați 
de poștă minei Uricani. Pen
tru a intra în posesia drep
tului ce vă revine faceți o 
cerere către E. M. Uricani, 
indicând adresa exactă unde 
puiet i fi găsit.

TEODOR ZEICEANU, 
VULCAN : Avînd în vedere 
natura celor relatate de dv. 
redacției — abuz de încre
dere între membrii aceluiași 
colectiv — sînteți îndreptă'it 
a vă adresa comisiei de ju
decată din întreprindere, în 
termen de 2 luni de la să- 
vîrșirea faptei.

noașterea și respectarea legilor 
statului. Aceste expuneri au 
ajutat pe participant! să tragă 
învățăminte în legătură cu ce
rințele ce se ridică în fața unui 
comunist, cu felul cum trebiie 
să muncească pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate. Drept 
rezultat, din luna noiembre 
anul trecut și pînă în prezent, 
organizația noastră a reușit 
lună de lună să primească in 
rîndurile sale între 1—4 mem
bri de partid. In total în aceas
tă perioadă organizația noastră 
de bază s-a întărit cu 12 mun
citori destoinici, oameni de 
nădejde care nu dau niciodată 
înapoi în fața greutăților. Prin
tre membri de partid primiți 
se află, de exemplu. Simion 
Balea, șeful brigăzii de fron- 
taliști din abatajul 66. Ce a 
determinat organizația de bază 
să soluționeze pozitiv cererea 
acestuia de a l’i primit în rîn
durile membrilor de part'd ? 
Tov. Balea este cunoscut in 
tot sectorul pentru pasiunea cu 
care lucrează pentru realizarea 
sarcinilor de plan, pentru in
troducerea noului, bucurîndu-se 
de multă autoritate. Rezultatul 
muncii politice desfășurate de 
către biroul organizației de 
bază, de către comuniștii Marin 
Nuță, Florea Duraian, Mihai 
Gherase, Iosif Vodila, s-a con
cretizat prin faptul că toate 
cele 12 cereri de primire în 
partid au fost acceptate de a- 
dunarea generală. Printre cei 
primiți se numără și tov. 
Francisc Dobroi, miner șef de 
schimb la abatajul frontal nr. 
68, Ion Bouleanu, șef de schimb 
la abatajul cameră nr. 62, am
bii fruntași de ani de zile, mi- 
litanți neobosiți pentru mai 
mult cărbune. In majoritatea

cazurilor, biroul organizației de 
bază s-a oriental ca acei care 
solicită primirea in rîndurile 
membrilor de partid să aibă 
pregătirea școlară necesară. 
Astfel, electricianul Ion Popes
cu este elev seralist în clasa a 
N-a, lăcătușii Iosif Simo, Șle- 
lian Șerb, electricianul loan 
lacob au absolvit școala profe
sională de 3 ani. Vagonetarul 
Grigoriu Biro- de la frontalul 
68 este absolvent al școlii ge
nerale ca și ajutorul miner Io
nel Marcu. Printre membrii de 
partid primiți se află și tov. 
Ilie Coroi. In calitate de mai
stru miner el conduce cu pri
cepere revirul său, se află me
reu printre mineri, ajutîndu-i 
să-și îndeplinească sarcinile.

Nu de mult adunarea gene
rală a organizației de partid 
a acceptat propunerea biroului 
organizației de bază de a-1 pri
mi în partid pe tov. Gheza 
Simo. Electrician conștiincios, 
punctual, disciplinat, bun me
seriaș, cu o comportare demnă 
în producție și în viața parti
culară, iată cuvintele comuniș
tilor Ion Barbălată. Dimr.'rii 
Gireoaru, Petru Grecea și Ton 
Georgescu care l-au caracteri
zat în adunare pe electricianul 
Gheza Simo.

Aceste exemple reliefează 
exigența organizației de bază 
față de calitatea celor primiți 
in partid, grija de a acorda a- 
ceaslă cinste celor mai buni 
dintre cei mai buni membri ai 
colectivului sectorului.

întărirea rândurilor organiza
ției de bază pune in fața birou
lui sarcina intensificării activi
tății de educare patriotică, co
munistă a noilor membri de 
partid. In acest scop s-au tra
sat sarcini concrete comuniști
lor cu experiență de a se preo
cupa în continuu de educarea 
politică a noilor membri de 
partid. Mai precis, tovarășii care 
au dat recomandări n Ylor 
membri de partid au obliț/'lia 
să se ocupe în continuare • de 
pregătirea politică a tce;.i"/i. 
Totodată, tuturor noilor mem
bri de partid li s-au încredin
țat sarcini concrete iar biroul 
organizației de bază controlea
ză sistematic modul cum le duc 
la îndeplinire, acordînd i-!e în 
acest scop ajutorul necesar

Se poate spune că noii mem
bri de partid, ajutati fiind de 
comuniștii mai vcriii. se stră
duiesc să-și ridice pregătirea 
politics' și ideologică, participă 
activ la rezolvarea sarcinilor 
ce stau în fața organizației de 
bază.

Biroul nostru, va depune 
toate eforturile pentru a îmbu
nătăți și mai mult activitatea 
organizației de bază în munca 
de primire a noi membri de 
partid, considerînd-o drept o 
sarcină permanentă, o condiție 
a întăririi puterii de înrîurire 
a organizațiilor de bază în jin
dul colectivului sectorului.

Zeno ȘUȘTAC, 
secretarul organizației de bază 
din sectorul III — E. M. Lunea
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io,no_ 11,00 Teleșcoală.
18,1)0 Deschiderea emisiunii. 

Antologie lirică. Recital 
al actriței Simona Bon
doc.

18.15 Brățara de aur. Enii- 
siune-concurs.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru coi mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,10 România '75.
20.30 Seară de teatru: „Eu. 

moștenitorul", de Eduar
do de Filipo.

21.50 Concert de muzică u- 
șoară. Orchestra „E- 
lect record".

22.20 Arta plastică. Emisiu
nea prezintă Expoziția 
,.60 de tablouri celebre 
din muzeele orașului 
Paris sec. XVII, XIX, 
XX".

22.35 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

OȚELUL
(urmare din pag. 1)

una dintre insistentele preo
cupări pentru creșterea indi
cilor de utilizare a cuptoare
lor. E o parte din ..bătălia" 
oțelurilor pentru timp. La 21 
iunie, în registrul de evi
dență de la serviciul de pla
nificare s-a consemnat o ci
fră valoroasă: 17 312 tone. 
Ea exprimă cantitatea, de 
oțel Martin și electric’ pro
dusă anul acesta peste plan. 
Mai mult de două treimi din 
angajamentul anual a fost 
îndeplinit.

Avînd în vedere că ..șta
cheta" planificării s-a ridicat 
anul acesta mai sus de 3 mi
lioane de tone, succesele în
registrate pînă acum sînt 
deosebit de valoroase. Dar 
timpul nu înseamnă totul. 
Conducerea partidului a tra
sat sarcină industriei noastre 
să ridice nivelul calitativ și 
competitiv al producției. Hu
nedoara furnizează oțe'ur; 
pentru multe instalații și ma
șini, pentru rulmenți și uti
laj petrolier, pentru camioa
ne și tractoare. Anul trecut 
și-au început activitatea încă 
două noi cuptoare electrice 
și au fost asimilate vreo 20 
de mărci noi de oțeluri spe
riate. Calitatea rămâne în 
continuare un atribut deose
bit pentru oțelari. La o con
sfătuire județeană tovarășul 
Costache Trotuș, director 
general al Centralei indus
triale Hunedoara spunea :

— Noi exportăm o mare 
cantitate de laminate dar de 
un an și mai bine n-am pri
mit reclamați] pentru defec- , 
ți uni calitative.

E și aceasta o izbîndă de 
prestigiu. Numai cantitatea 
de metal da Vi inul acesta 
peste plan depășește de c:rca 
3-1 de ori producția care S-a 
realizat aici în tot anul 1938. 
Și dincolo de cota 3 mili
oane. metalul Hunedoarei se 
face tot mai renumit pentru 
că harnici și rcnumi'i sînt 
oamenii care I plămădesc.

(Urmare din pag. 1) 

re în prezent se consumă de 
către microcentralele termice la 
încălzirea blocurilor de locuit 
și unele instituții) pentru cen
trala termică Deva și eventua
la înlocuire în viitor a 'aces
tui combustibil. Prin acest de
ziderat s-ar putea reduce gradul 
de poluare a atmosferei bazinu
lui Petroșani, rid ici nd totodată 
nivelul de viață a populației 
municipiului și datorită micșo
rării cheltuielilor de încălzire ;

4 extinderea folosirii, în ba
za rezultatelor obținute la mi
na Lupeni, a stațiilor de dega
jare, prin montarea unei insta
lații asemănătoare la mina U- 
ricani, care să faciliteze obține
rea unor viteze de avansare

IMPERATIVE
mai mari la lucrările dc des
chidere și pregătire;

4- urgentarea lucrărilor de 
adîncire și amenajare a celor 
două puțuri est și vest la mina 
Uricani și săparea orizontului 
400 în vederea pregătirii blo
curilor I și II nord într-o pe
rioadă de 2 ani, precum și a 
blocurilor V și VI într-o peri
oadă de 3 ani:

4 dotarea corespunzătoare la 
nivelul problemelor ce le ri
dică tectonica accentuată a ză- 
cămîntului, cu instalații func-, 
ționabile de foraj a minelor 
Bărbăteni și Uricani, întocmi
rea unui program de cercetare

geologică pentru cunoașterea 
zăcămîntului, și plasarea cu pre
cădere a lucrărilor de deschi
dere și pregătire;

4' rezolvarea pînă în anul 
1973 a transportului producției 
minei Bărbăteni prin mijloace 
proprij pînă la preparația Lu
peni, dată la care mina Lupeni 
nu o mai poate prelua.

Aceste cîteva considerați uni 
privesc, deci, problemele de 
perspectivă ale dezvoltării peri- 
mctrelor miniere cu rezerve de 
huilă cocsificabilă. Realizarea 
lor în timp util, va duce în mod 
inevitabil la valorificarea su
perioară a acestora.

Cine plătește... becurile arse ?
Mare a fost bucuria locuito

rilor cartierului Central din 
Lupeni, cînd, cu câțiva ani în 
urmă, s-a trecut la alimentarea 
cartierului lor cu tensiunea de 
220 volți.

înainte, cînd rețeaua electrică 
furniza o tensiune (nominală) 
de 110 volți, valoarea tensiunii 
nu depășea niciodată cifra de 
70—80 volți. Becurile electrice 
pîlpîiau doar, aparatele de ra
dio funcționau cu un volum 
scăzut, televizoarele aveau i- 
maginea îngustată și alte nea
junsuri generate de iipsa dc 
tensiune.

Vestea trecerii la o alimen
tare cu energie electrică îmbu
nătățită i-a bucurat pe toți lo
cuitorii cartierului. După ter
minarea lucrărilor, o vreme 
lucrurile au decurs normal. De 
la un timp încoace însă, pe

rețeaua alimentării cu energie 
electrică a apărut un alt ne
caz. Dacă înainte tensiunea nu
ajungea niciodată la cea no
minală în prezent ea depâșeș-

NOTĂ
te valoarea standardizată. In 
loc dc 220 volți în bornele pri
zelor sosește un curent de 235 
și uneori chiar și 260 volți. Ur
mările? Becurile se ard Ia in
tervale de numai cîțeva z’ie 
(inclusiv cele de pe rețeaua 
iluminatului public), televizoa
rele și aparatele de radio se 
defectează foarte des, tuburile 
electronice fiind supraal inten
tate, rezistențele frigiderelor 
se ard una după al<a și alte

neplăceri cauzate de supraten
siunea care persistă zi și noap
te pe rețea, chiar și în orele 
de vîrf ale consumului de e- 
nergîe electrică.

Locuitorii cartierului iu se
sizat de nenumărate ori starea 
de fapt conducerii sectorului 
C.D.E.E. Lupeni dar remedie
rile, se pare că nu „merg" de
cât pe o singură fază. Pentru a 
avea la îndemînă argumente 
cât mai palpabile unii locatari 
de pe străzile Ilie Pinti'.ie, A- 
vra'ih Tancu și Retezatului mi 
hotărît să siringă drept mostră 
becurile arse. Ei string cu sîr- 
guință rezultatele acestui nea
juns și se întreabă tot mai des i 
cine va plăti oare pentru a- 
ceastă costisitoare delăsare... 
becurile arse ?

T. K.

MARȚI 6 IULIE

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități: 9.30 Atl3s 
cultural: 10,00 Buletin de 
știri; 10.05 Melodii populare 
din Muntenia; 10.30 Știți ? 
Răspundeți!: 11.00 Buletin de 
știri; 11,15 Revista economi
că; 12.00 Discul zilei: I Dik 
Dik: 12,10 Recital de operă;
12.30 Tntîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat: 13.00 Radiojurnal;
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14.00 Compozitorul sâptâmî- 
nii: 14.43 Cîntece populare: 
15.00 Buletin de știri; 15.40 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 16.00 
Radiojurnal: 16,30 Compoziții 
de Radu Șerban; 16,50 Pu
blicitate: 17.00 Radioenciclo- 
pedie pentru tineret; 17.30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta -ie seară: 20,05 Zece 
melodii preferate: 20,40 In
terpret! vestiți ai muzicii 
populare: Fănică Loca; 20.55 
Știința la zi: 21,00 Bijuterii 
muzicale: 21.30 Revista șla
gărelor: 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară: 22.55 
Moment poetic: 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri: 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

MICA 
PUBLICITATE

VÎND motoretă „Super Car- 
pați" cu roți de scuter „Ma
nei" reparație capitală și un 
circular de tăiat lemne cu 
motor de scuter Manet".

Informații i Marina Gheor
ghe, str. Tușului nr. 1, Lu
peni.

Unul din complexele de deservire din Petroșani — in plin soarele amiezii
Foto : I. LEONARD

AUTOBAZA
TRANSPORT AUTO Nr. 3
PETROȘANI 

angajează 
de urgență

® 1 STRUNGAR
• 3 ELECTRICIENI AUTO
• 4 MECANICI AUTO

CATEOORiA A V-a, A Vl-a
• 1 TINICHIGIU AUTO

Salarizarea : conform H. C. M.
914H968

CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI 

a nuntă 
organizarea unui

CONCURS
pentru ocuparea postului vacant de maistru instructor, la 
centrul de instruire dc pe lingă E. M. Vulcan, care se va 
ține in ziua de 8 iulie 1971, ora 9, la sediul Centralei căr
bunelui Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal din C.C.P.

Oue si (■
(Urmare din pag. 1)

municipal al Organizației pio
nierilor. Din inițiativa orga
nizațiilor U.T.C., au fost pro
movate forme noi ale mun
cii de educare : cluburi de 
informare politică, cercuri 
teoretice de diferite profile, 
cercuri de „prieteni ai căr
ții social-politice". In cadrul 
cluburilor amintite, au fost 
organizate dezbateri menite 
să dezvolte concepția științi
fică despre natură și socie
tate, dragostea față de patrie, 
devotamentul față de partid 
și popor. Printre acțiunile 
reușite organizate de dife
rite organizații U.T.C. din Pe
troșani, Lupeni, Vulcan și A- 
ninoasa se numără și simpo
zionul „P.C.R. — sinteză a 
aspirațiilor poporului român 
pentru libertate socială și u- 
nîlate națională", „Confesiuni

loHă [nplia
de credință ’, „Oameni și fap
te" etc. Prezentarea noutăți
lor științifice pentru tinere
lul școlar ca ..Particulă și 
antiparticulă". ..Plasma și în
trebuințările ei", .Maser, la
ser, plasmotron etc.". Folo
sirea largă a presei de tine
ret, a publicațiilor tehnieo- 
șliințifice Și culturale, orga
nizarea în luna aprilie a. c. 
a decadei cărții social-politice 
pentru tineret, atragerea ti
nerilor la activitatea clubu
rilor, a formațiilor artistice 
la cursurile universității 
populare sînt forme larg u- 
zitalc în cadrul procesului 
educativ. Astfel, peste 1 700 
de tineri frecventează activi
tatea cluburilor, 200 cursu
rile universității populare, 
2 900 își completează studiile 
la cursurile fără frecvență 
ale învățămînlului de stat, iar 
peste 2 500 tineri au fost cu
prinși in diferite forme ale

învățămintului de partid.
Acțiuni, inițiative există 

așadar multiple; dar eficien
ța acestora răspunde întot
deauna cerințelor ? Sînt aces
te acțiuni sub raport calita
tiv în pas cu dorința, pre
ferințele tinerilor? Faptul că 
în municipiul nostru avem 
încă destui tineri cu o con
duită moral-cetățenească îna
poiată denotă că eficiența ac
țiunilor nu este încă pe mă
sura așteptărilor, că raportul 
între eficiența și numărul ac
țiunilor nu este încă optim. 
Care sînt limitele procesu
lui educativ de formare a 
concepției științifice despre 
lume ? In primul rînd, ten
dința spre paradă, prevala
rea lăturii cantitative a mun
cii educative — cît mai mul
te expuneri, conferințe, ac
țiuni etc. — și scăparea din 
atenție a ceea ce e mai esen
țial : conținutul, eficiența ac

țiunilor. Din sfera muncii e- 
ducative se scapă din vede
re mai ales acele categorii 
de tineri a căror formație 
spirituală și comportare civi
că sînt tributare concepțiilor 
retrograde, înapoiate. Nu se 
duce deci o activitate dife
rențiată, lipsește în multe 
cazuri munca directă, indi
viduală cu tinerii, cu părin
ții acestora. Este vorba de 
o activitate susținută, mul
tilaterală și perseverentă ca
re cere inițiativă, tact și mul
tă competență din partea or
ganizațiilor de tineret și, tot
odată. participarea efectivă, 
mai responsabilă a cadrelor 
didactice, mai ales a dirigin- 
ților, a tuturor cadrelor de 
intelectuali care au tangențe 
cu tineretul. O atenție pri
mordială se cere acordată 
muixii educative în școli un
de se plăm’1 I -ș'e personali
tatea tinerei generalii, folo

sirii m.ai eficiente a orelor 
dc dirigenție și îmbogățirii 
conținutului educativ al acti
vității cluburilor elevilor. 
Concomitent cu preocuparea 
pentru îmbunătățirea conți
nutului muncii educative, do
meniu în care e necesar con
stituirea unui corp de lec
tori din cadre competente la 
nivelul municipiului, sînt ne
cesare eforturi pentru spori
rea atractivității acțiunilor 
dedicate tinerilor, pentru îm
bunătățirea condițiilor ce le 
oferim pentru a-și folosi cît 
mai util timpul liber. Dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
tinerilor, combaterea unor 
concepții înapoiate, care încă 
mai persistă, formarea unui 
tineret cult, cu o concepție 
înaintată despre lume, despre 
îndatoririle lui sociale depin
de în ultimă instanță de con- 
tribuția efectivă și responsa
bilă a tuturor factorilor.

angajează
de urgență

• IIN ffllM. IM» 
SAU MEDIC VETERINAR

(pentru serviciul C.T.C.-laborator)

Condiții de angajare: studii medii tehnice sau supe
rioare de chimie, de orice natură, industrie alimentară, 
igienă sau medicină veterinară.

Salarizarea — conform II.C..M. nr. 914/1968 și instruc
țiunilor in vigoare.

Unitatea oferă angajatului și locuință.
Informații suplimentare șe pot obține ziF'? de la 

Fabrica de produse lactate Petroșani intre orele 7—15 și 
Ia telefon 1823—1824.

econom.ee


4
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finit a ceea ce va însemna, 
peste scurta vreme, cel mai 
modern teatru al țării. Sala, 
dimensionată pentru 940 de 
locuri, va fi armonios încadra
tă de loji, va-dispune de o-ge
neroasă perspectivă către sce
nă. de o bună acustică, va a- 
vea instalații de condiționare a 
aerului, și un sistem de secu- 
ritate garantat.

In discuția care are loc, secre
tarul general al partidului pu
ne în atenția arhitecților nece
sitatea rezolvării unor proble
me atît în ceea ce privește fo
losirea mai judicioasă a spa
țiului, cît și în privința deco
rațiilor interioare, pe care le 
recomandă sobre și de inspi
rat e națională.

Scena, cu deschidere de 17 
m, despărțită de sală printr-o 
cortină metalică, impune prin 
dimensiunile-i ample, prin com
plexul de agregate și multitu
dinea mecanismelor și trapelor 
turnante Și culisante, capabile 
să fie manevrate lesnicios și 
rapid în funcție de cerințele 
spectacolului. Partea superioară 
a scenei, acea parte a construc
ției ce din exterior se înfăți
șează asemeni unui bloc mono
lit, dar care în economia con
strucției are o funcționalitate 
bine precizată. de principal 
„depozit" de decoruri, măsoară 
30 metri înălțime, echivalentul 
unei clădiri cu zece etaje.

Cea de-a doua sală dc spec
tacole a noului lăcaș al Tha- 
liei dezvăluie același asiduu e- 
fort creator. Este aici o sală, 
oum s-ar spune, pliantă care 
se descompune și se recompu
ne în funcție de genul specta
colului, scena putîndu-se plasa 
în mod obișnuit în fața spec
tatorilor sau, pur și simplu, în 
mijloc. Gradenele laterale fi
ind mobile, ele se retrag sau se 
integrează celor centrale, care 
sînt fixe. Numărul locurilor 
este și el variabil, între 450-598. 
Secretarul general al partidu
lui. ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt informați 
că scena, instalațiile tehnice 
care pun în mișcare, în func
ție de concepția regizorală, la
turile mobile ale gradenelor, 
sînt de concepție și execuție 
originală, alcătuind prima rea
lizare de acest gen.

Se parcurg culoarele corpu
lui de clădire ce face legătura 
între cele două săli de specta
cole ale ansamblului. încăpe
rile ce se înșiruie de o parte și 
de alta vor fi ateliere de croi
torie. ateliere de decoruri, săli 
de machiaj, toate activitățile 
decurgînd din cerințele teatru
lui. O bună parte. însă, vor fi 
afectate unor instituții de cul
tură. Schimbul de opinii care 
a avut loc ieri a arătat că prin 
recalcularea necesităților insti
tuției. se poate ajunge la eli- 
ber^rpq unei suprafețe de circa 
5 500 metri pătrati. spațiu care 
va căpăta destinații după ce
rințe — săli de expoziție, de
pozite de cărți etc.

Una din problemele dificile 
pe care arhitecții le au încă 
de rezolvat, în stadiul ac
tual de execuție a marelui 
edificiu de cultură din cen
trul Capitalei, este realizarea 
fațadei exterioare. Intreți- 
nîndu-se pe această temă cu 
arhitecții și plasticienii pre
zent'. secretarul general al 
partidului a recomandat arhij 
tecților, plasticienilor ca deco
rația exterioară să aibă, ca 
sursă de inspirație, realitățile 
contemporane ale României, 
insurecția armată de la 23 Au
gust epopeea construirii socia
lismului.

— Să se vadă cu limpezime 
— precizează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că acest edificiu es
te o lucrare născută în epoca 
noastră și care vorbește despre 
marea operă înfăptuită de po
por în construirea socialismu
lui.

Arhitecții, ca și reprezentan
ții Uniunii Artiștilor Plastici

••«•«•••••••••••••••••ev
Prognoza timpului

In zilele de 5 și 6 iulie vre
mea se va încălzi. Cerul va fi 
variabil cu înourări mai accen
tuate în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde 
vor mai cădea ploi sub formă 
de averse restrînse și reduse 
cantitativ. In celelalte regiuni 
ale țării se vor semnala averse 
slabe, izolate, după amiază. 
Temperaturile maxime in cursul 
zilei vor fi cuprinse între 18-28 
grade. In continuare, incepind 
cu ziua de 7 iulie cerul va în
cepe să se inoureze in sudul 
Crișanei, Banat, Oltenia și ves
tul Munteniei, unde vor cădea 
ploi cu un caracter destul de 

i.și însușesc recomandarea se
cretarului general și se anga
jează să realizeze un număr de 
proiecte în acest spirit pe care 
să le supună spre selecție. Ma
rele mozaic ce va împodobi 
fațada Teatrului — operă mo
numentală de for public de cea 
mai mare importanță a Capita
lei noastre — va exprima, în 
imagini sugestive, în culori vii, 
nepieritorul, eroicul chip al e- 
pocii noastre, epocă do inega
labil avînt constructiv, care a 
ridicat România pe înaltele 
culmi ale progresului material 
și spiritual la care se situează 
astăzi.

In timp ce are loc acest 
schimb de opinii, pe platoul din 
fața noului Teatru Național 
s-au adunat sute de cetățeni, 
bucuroși că au prilejul să-1 
salute cu dragoste, cu căldură, 
pe secretarul general al parti
dului, să fie de față la discu
tarea unei probleme atît de 
importante, cum este realiza
rea grandiosului edificiu din 
centrul Capitalei. Cetățenii fac 
conducătorilor de partid și de 
stat o vibrantă manifestare de 
dragoste și respect, aplaudă 
călduros pe secretarul generai 
al partidului, îi urează sănă
tate, exprimîndu-și recunoștința 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară în fruntea 
partidului și a stalului, acti
vitate pusă în slujba fericirii 
poporului, înfloririi României 
socialiste.

Partea finală a itinerariului 
pe marele șantier din Piața 
Bălcescu este consacrată vizi
tării unui alt obiectiv specta
culos, dar care se descoperă cu 
greu privirii — parcajul sub
teran pentru automobile. Vizita 
a coincis fericit cu însăși inau
gurarea lui oficială. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să onoreze acest moment so
lemn.

Mașinile, primele mașini ca
re pătrund în această imensă 
piață subterană dispusă pe două 
nivele, coboară prin intrarea 
din B-dul Magheru și după ce 
descriu o grațioasă curbă se 
opresc în fața barierei ce se 
va ridica și se va coborî de 
acum încolo automat, o dată 
cu apariția fiecărui vehicul so- 
licitînd adăpostire și întreține
re calificată. In aplauzele ce
lor prezenți, secretarul general 
al partidului îi felicită pe pro- 
iectanți și constructori pentru 
această remarcabilă realizare, 
taie panglica inaugurală. Ince- 
pînd din acea clipă, marele par
caj subteran, însumînd e su
prafață de circa 2,5 hectare, 
cu o capacitate de adăpostire 
de 980 automobile, este dat în 
folosință.

Parcajul permite accesul și 
ieșirea simultană a autoturis
melor din bulevardele și stră
zile laterale, iar a pasagerilor 
direct din hotelul Interconti
nental. Teatrul Național și Pa
sajul pietonal din Piața Băl
cescu. In parcaj, care dispune 
de instalații foarte moderne de 
condiționare a aerului și ilu
minat. sînt instalate linii au
tomate de spălare și gresare a 
vehiculelor, prize de aer com
primat pentru pneuri și de apă, 
ceasuri de marcare automată a 
timpului de staționare, posturi 
telefonice, sală de așteptare, 
un cafe-bar.

Vizita făcută de secretarul 
general al partidului pe șan
tierul complex al Teatrului Na
țional. întîlnirea cu proiectan- 
ții și constructorii, cu artiștii 
plastici cărora le revine sar
cina decorării interioare și ex
terioare a edificiului, ca și vi
zitarea și inaugurarea marelui 
parcai subteran din același pe
rimetru urbanistic, a prilejuit 
un fructuos dialog, a dus la 
găsirea unor valoroase soluții 
constructive și artistice. A pri
lejuit, totodată, o călduroasă și 
vibrantă întîlnire a secretaru
lui general al partidului, a con
ducătorilor de partid și de stat 
cu masele de cetățeni ai Caoi- 
talei.

general, dar moderate cantita
tiv. In nordul Crișanei, Mara
mureș și Podișul Transilvaniei, 
ploile vor fi izolate și neîn
semnate cantitativ. Temperatu
rile minime se vor menține în li
mitele 8-16 grade, exceptînd li
toralul unde vor atinge va
lori de 17-18 grade. Temperatu
rile maxime nu vor depăși 26-27 
grade. In intervalul 12-14 iulie, 
înourările vor fi mai pronunțate 
după-amiază, în deosebi in regi
unile de deal și munte, unde 
vor cădea averse de ploaie. In 
zonele de cimpie ploile vor fi 
cu totul izolate.

ZIUA IHDEPEHDEIITEI IlUEIIil
ALGER 5 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Benga, 
transmite i Intr-un mesaj ra
diotelevizat adresat națiunii cu 
ocazia Zilei independenței Al
geriei — 5 iulie — președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Houari Boumediene, 
a subliniat că .recucerirea in
dependenței și suveranității de 
stat a constituit doar punctul 
de plecare al unei alte lupte, 
de data aceasta cu caracter 
permanent, concretizată în rea
lizarea unor obiective impor
tante și diverse, pe care nați
unea algeriană și le-a fixat pe 
calea progresului, prosperității 
și demnității'1.

Vizita lui Aldo Moro 
la Moscova

MOSCOVA 5 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : Luni după-amia- 
ză a sosit la Moscova, într-o 
vizită oficială, ministrul aface
rilor externe al Italiei, Aldo 
Moro. Prezența în capitala so
vietică a șefului diplomației 
italiene va prilejui o serie de 
contacte și convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al

Solemnitatea iluminării Ordinului
..Tudor Vladimirescii“ clasa I
academicianului
SOFIA 5. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite: Luni la amiază, la 
Ambasada română din Sofia, a 
avut loc solemnitatea înmînării 
Ordinului „Tudor Vladimirescu” 
clasa I, conferit de Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România academicianului Sava 
Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria, pentru 
contribuția adusă la întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre poporul român și 
poporul bulgar.

Inmînînd înalta distincție, 
ambasadorul Nicolae Blejan l-a 
felicitat călduros pe acad. Sava 
Ganovski și i-a urat noi suc
cese în activitatea pe care o 
desfășoară pentru prosperitatea 
poporului bulgar, pentru con
tinua dezvoltare și adîncire a 
relațiilor de colaborare frățeas
că și de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, vecine și 
prietene.

Mulțumind Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia pentru înalta distincție 
ce i s-a conferit, acad. Sava

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 5 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează că, 
în cursul nopții de duminică 
spre luni, unități de artilerie 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu au bombardat cu 
rachete baza aeriană americană

JM O U 1/ G
TOKIO 5 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite i Premierul japonez, Ei- 
saku Sato, președinte al Parti
dului liberal-democrat de gu- 
vemămînt, a anunțat luni lista 
completă a noului guvern „ra
dical remaniat" — apreciază 
presa — după alegerile parția-

Festivitățile prilejuite de îm
plinirea a 9 ani de la procla
marea independenței Algeriei 
au început încă de duminică în 
întreaga țară, unde au loc ser
bări populare și manifestări 
cultural-artistice.

La 5 iulie. Algeria sărbăto
rește, de asemenea, Ziua tine
retului. La ceremoniile organi
zate cu acest prilej, la Alger, 
participă numeroase delegații | 
ale organizațiilor de tineret din 
întreaga lume. Din țara noas
tră este prezentă o delegație 
condusă de Gheorghe Stoica, 
secretar al Comitetului Central 
a’ Uniunii Tineretului Comu
nist.

U.R.S.S., Andrei Gromîko, și cu 
al ți conducători sovietici.

Referindu-se la aria chesti
unilor ce vor fi abordate, cer
curile de presă din Moscova 
apreciază că un loc important 
al ordinii de zi îl vor ocupa 
stadiul actual și perspectivele 
colaborării economice, culturale, 
științifice și tehnice dintre cele 
două țări.

Sava Ganovski
Ganovski a evocat relațiile tra
diționale de prietenie dintre 
poporul român și poporul bul
gar, și-a exprimat dragostea și 
respectul față de poporul nos
tru, precum și hotărîrea de a 
milita și pe mai departe pen
tru dezvoltarea necontenită a 
relațiilor de prietenie și de co
laborare multilaterală dintre 
cele două țări și popoare.

Conflictele sociale din S.U.A.
Conflictele sociale iau am

ploare în Statele Unite. Gre
va declarată săptămîna tre
cută de cei aproximativ 
35 000 de lucrători din in
dustria de prelucrare a cu
prului este efectivă în între
prinderile companiilor „Ana
conda Co", ..Phelps Dodge 
Corp“, „Kennecott Copper 
Corp" și „American Smelting 
and Refining Co" care și-au 
întrerupt complet activitatea.

O altă grevă, cea a doche

de la Da Nang. Agenția Reuter 
precizează că acest atac al for
țelor patriotice sud-vietname- 
ze a fost unul din cele mai 
violente din ultimele șase săp- 
tămîni, provocînd părții ame
ricane grele pierderi în oameni 
și echipament dc luptă. De a-
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le pentru Camera Consilierilor 
de la 27 iunie.

In noul guvern, doar doi din
tre foștii miniștri și-au păstrat 
portofoliile : Takeo Fukuda, ca
re a preluat conducerea Minis
terului de Externe, cedînd por
tofoliul finanțelor Iui Mikio 
Mizuta, și Sadanori Yamanaka, 

încheierea 
lucrărilor 

Plenarei C.C. 
al Partidului 

Socialist 
Italian 

al Unității 
Proletare

ROMA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite i După patru zile de dez
bateri, în cadrul cărora a fost 
analizată situația politică din 
Italia și sarcinile P.S.I.U.P. în 
urma alegerilor administrative 
parțiale de la 13 iunie, Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare și-a încheiat 
lucrările.

Plenara a adoptat cu majo
ritate de voturi un document 
în care se arată între altele i 
„P.S.I.U.P. trebuie să-și întă
rească contribuția socialistă la 
unitatea clasei muncitoare. Este 
necesar să se lărgească și în
tărească colaborarea și con
fruntarea de idei și politică în
tre P.C.I. și P.S.I.U.P. în ac
țiunea comună pentru construi
rea unui nou și mai organic 
raport între masele socialiste 
și masele comuniste din Italia".

In document se subliniază că, 
pentru realizarea unității cla
sei muncitoare, trebuie să lup
te împreună cu P.S.I.U.P. și 
P.C.I., și forțele catolice care 
s-au situat pe o poziție de 
clasă.

La începutul lucrărilor ple
narei C.C. al P.S.I.U.P.. Tullio 
Vecchietti și întreaga direcțiu
ne a partidului și-au prezentat 
demisia ,pentru a înlesni o a- 
profundată dezbatere în vede
rea analizării politicii partidu
lui și măsurile ce se impun'1. 
Plenara a desemnat noua con
ducere a partidului, realegînd 
în funcția de secretar general 
al P.S.I.U.P. pe Tullio Vec
chietti.

rilor din 24 de porturi ame
ricane de pe coasta Pacificu
lui, este în curs, greviștii re- 
vendicînd îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și sporirea 
salariilor. La New York, lu
crătorii de la „Serviciul poș
tal american", organism creat 
recent în locul Ministerului 
Poștelor, au anunțat că vor 
declara grevă dacă nu se va 
ajunge la încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă 
pînă cel tîrziu la 25 iulie.

semenea, forțe ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu au de
clanșat în ultimele 24 de ore 
puternice operațiuni militare 
în provincia Chau Doc, din 
Delta fluviului Mekong, precum 
și în zona Platourilor Înalte.

A i’ O A E Z
care și-a păstrat funcția de mi
nistru de stat și director gene
ral al Oficiului primului minis
tru.

Postul de șef al Secretaria
tului Cabinetului, cel mai im
portant după cel al premieru
lui, i-a revenit lui Noburo Ta- 
kehita.

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— Cel de-al nouălea și ulti
mul dintre articolele publi
cate de „New York Times" 
pe baza documentelor secre
te ale Pentagonului, referi
toare la implicarea S.U.A. în 
războiul din Vietnam, se 
ocupă de politica americană 
înainte și după acordurile de 
la Geneva, din 1954. Potrivit 
ziarului, Administrația Eisen
hower a apreciat ca „dezas
truoase", aceste acorduri, 
care puneau capăt domina
ției coloniale franceze și in
terziceau introducerea de 
trupe străine în Vietnam. Ad
ministrația Eisenhower, scrie 
„New York Times", a fost 
atît de nemulțumită de aces
te acorduri, îneît a hotărît 
trimiterea de agenți în R. D. 
Vietnam în vederea declan
șării unui „război secret". In 
continuare, Administrația a 
hotărît sprijinirea regimului 
saigonez prin trimiterea unui 
masiv ajutor economic și

R. D. VIETNAM : Țoale satele din Deltă și 80 la sută din satele de pe platourile din 
R. D, Vietnam au azi staționare medicale și case de nașteri. Fiecare district își are «pitalul 
propriu și în 26 de regiuni există puncte farmaceutice.

In foto ; Staționarul me dical din satul Xuan Trung, districtul Xuang Truong, pro
vincia Nani Ha
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@ Declarațiile fostului pre
mier britanic, HaroJd Wilson, 
continuă să rețină atenția co
tidienelor engleze, care le cali
fică drept „o luare de poziție 
împotriva aderării Angliei la 
Piața comună".

$ Ministrul afacerilor exter
ne al R. F. a Germaniei, Wal
ter Scheel, va sosi miercuri la 
Tel Aviv în prima vizită ofi
cială efectuată în Israel de că
tre un ministru de externe al 
guvernului de la Bonn.

• S-au încheiat lucrările ce
lui de-al doilea colocviu parla
mentar, organizat la Stockholm 
pe tema „Igiena mediului am
biant". Participanții la coloc
viu au adoptat o serie de rezo
luții prin care se recomandă 
semnarea unui acord interna
țional în legătură cu. menține
rea unei igiene adecvate a me
diului înconjurător.

© „Experiențele nucleare 
franceze de la centru] din O- 
ceanul Pacific au continuat du
minică cu o explozie de mică 
intensitate", se indică într-un 
comunicat al ministerului de 
stat însărcinat cu apărarea na
țională a Franței. Experiența 
nucleară realizată Ia 4 iulie 
deasupra lagunei Muroroa este 
cc< de-a treia de la începutul 
campaniei de vară 1971, inau
gurată Ia 5 iunie.

© Cargoul liberian „Ocean 
Glory" s-a scufundat duminică 
în Golful Bengal. în apropiere 
de Nagapattinam. Toate per
soanele care se aflau la bor
dul său au fost sa’vale de că
tre pachebotul britanic „Chil- 
ka“. Cauzele naufrag’u’uî ru 
sînt încă cunoscute.

• Misiunea economică a gu
vernului canadian, condusă de 
dean-Luc Pepin, ministru al 
industriei și comerțului, și-3 
încheiat vizita de prietenie în 
China, plecînd spre patrie — 
anunță agenția China Nouă.

• Cel de-al 18-lea festival 
anual de Jazz de la Newport 
(Rhode Island) s-a încheiat cu 
două zile mai devreme, ca ur
inare h incidentelor soldate cu 
300 de răniți și zeci de ares
tări.

Q Generalul în retragere 
dominican, Wessin Y. Wessin, 
acuzat săptămîna trecută de a 
fi pus la cale o lovitură de stat 
pentru înlăturarea președinte
lui Balaguer, a fos^ deportat 
duminică în Spania. 

militar care, în fapt, „a în
semnat substituirea consilie
rilor francezi cu consilieri a- 
mcricani".

In lunile mai și iunie 1954,

Afacerea 
documentelor 
secrete ale 
Pentagonului 
cînd Conferința de la Gene
va era încă în sesiune, Con
siliul securității naționale al 
S.U.A. s-a opus încheierii pă
cii de către francezi.

Făcînd o analiză a docu
mentelor publicate de ziarele

0 Yen Ciun-ciuav, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major 
ai Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, și Tran Sam, mi
nistrul adjunct al apărării na
ționale, au semnat la Pekin un 
prob col pe anul 1971 privind 
un ajutor suplimentar gratuit 
de echipament și material mi
litar acordat R. D. Vietnim de 
către R. P. Chineză

• Intr-o scrisoare adresată 
judecătorului militar care con
duce procesul intentat genera
lului în retragere Roberto 
Viaux, pentru pregătirea unei 
lovituri de stat și asasinarea 
fostului comandant al forțelor 
terestre chiliene, generalul Rene 
Schneider, acuzatul și-a recu
noscut culpabilitatea.

© Dialio Telli, secretarul ge
neral al Organizației Unității 
Africane, care se află la Cai
ro, a început duminică convor
birile cu membri ai guvernului 
R.A.U. privind posibilitățile de 
soluționare a crizei din regiu
nea Orientului Apropiat.

• O delegație de partid și 
guvernamentală a U R.S.S., 
condusă de K. T. Mazurov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim -viceore- 
ședinte al Consiliului Je Miniș
tri al U.R.S.S., a sosit la Phe
nian, la invitația 6.6. al Par
tidului Muncii din Coreea și a 
Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene.

• Agenția indoneziana An- 
tara a comunicat primele re
zultate ale recentelor alegeri 
parlamentare, arătînd că parti
dul de guvernămînt „Golkar" 
conduce aproape în țoale pro
vinciile țării. Agenția preci
zează că potrivit bilanțului pro
vizoriu partidul „Golkar" bene
ficiază de 34 la sută din vo
turi, ceea ce-i conferă deja po
sibilitatea de a controla Came
ra deputaților, care are 460 de 
locuri.

„New York Times", „Wa
shington Post", „Boston 
Globe", „Christian Science 
Monitor11 și altele, în săptă
mîna trecută, observatorii 
subliniază că principala con
cluzie care se desprinde din 
ele este aceea că implicarea 
americană a fost o mare e- 
roare. Dar documentele Ilus
trează, potrivit agenției Fran
ce Presse în același timp, 
extraordinara confuzie, da
torată informațiilor și previ
ziunilor contradictorii, în care 
guvernul american a luat 
decizii susceptibile de a afec
ta soarta a sute de milioane 
de oameni. Un exm’plu de 
apreciere greșită a situației 
este cel din 1966, cînd pre
ședintele Johnson a hotărît să 
declanșeze, la cererea consi
lierilor săi. bombardamente
le contra R. D. Vietnam. A- 
ceastă hotărîre, relevă stu
diile asupra documentelor 
Pentagonului, „a constituit o 
eroare colosală".

® In R. F. a Germaniei a 
continuat ciclul de manifes
tări consacrate împlinirii a 
100 de ani de la nașterea ma
relui cărturar român Nicolae 
Iorga.

La Munclien, în cadrul 
unei conferințe organizate 
sub auspiciile Institutului de 
studii sud-est europene, prof, 
dr. Virgil Cândea a evocat 
personalitatea marelui isto
ric român. O manifestare a- 
semănătoare a fost organi
zată de facultatea de istorie 
a Universității din Tubingen.

Lectoratul de limbă si li
teratură română de la Uni
versitatea din Miinchen a 
organizat un simpozion Nico
lae Iorga. în cadrul cârtii^, 
conf. univ. dr. Cornel Sătea- 
nu a prezentat personalitalia 
personalitatea marelui cărtu
rar român.

Prof. univ. dr. Walter Bie- 
mel, directorul Institutului de 
filozofie din Aachen, a vor
bit la postul de radio 
^Deutschlandfunk", evocînd 
personalitatea marelui cărtu
rar român.

© In urma conflictului in
tervenit între Siria și Traq Pe
troleum Compun.', guvernul 
Irakului a hotărît să acorde tot» 
sprijinul său părții siriene, 
fiind gata să-și coordoneze efor
turile cu cele ale acestei țări 
pentru a face presiuni asupra 
companiei petrol'ere, a declarat 
agenției n nionale de informa
ți' un pur’ător de cuvînt al 
Ministerului irakian al petro
lului.

• Autorii deturnării avio
nului de pasageri aparținînd 
companiei „Braniff" s-au pre
dat autorităților argentiniene. 
După escala neprevăzută, fă
cută pe aeroportul Monterry 
(Mexic), unde, în schimbul su
mei de 100 000 dolari, li s-a 
permis celor 107 pasageri să 
părăsească avionul, echipajul 
și cei doi autori ai detur
nării au decolat intr-o direc
ție necunoscută pentru ca, 
ulterior, să aterizeze pe ae
roportul din Buenos Aires. 
După îndelungi tratative cu 
autoritățile aeroportului și în 
urma intervenției poliției, 
autorii deturnării, un tinăr 
american de culoart și o tî- 
nără de origine mexicană, au 
fost nevoiți să se predea.

Nu s-a luat încă o hotărire 
cu privire la soarta celor doi 
pirați ai aerului.
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