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Factorii dinamizatori
în perfecționarea muncii

a

educative în rîndul tineretului
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ȘI

COMBATIVITATEA

deducem că 
ale neînde-

ce reprezin- 
din restanța

tențiar al U.R.S.S. la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească.

UN UTILAJ, AȘA 
ÎNGRIJEȘTI, AȘA

august a condus 
de producție de 
ceea 
sută

tele Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste I 
nia, a primit pe Vasili 
novici Drozdenko, ambasa
dorul extraordinar și plenipo-

al 
Româ- 

i Iva-

de
40 
a- 
a-

Steagul roși
4 pagini 30 bani
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sport)
Redresarea minei

acest as-

s

SPIRITUL CRITIC
de-a dreptul pe-Era

mai

se-
Nicolae LOBONȚ prin IN-

T. SPATARU(Continuare in pag. a 4-a)

S

fi- 
ce- 
lu-

este pozitivă 
acest caz, ca 
discernămîn- 
și obiectivi- 

împrejurări

doar, doar 
scap. M-am je- 
bucată de timp, 
zis, de la obraz,

torul om, facem mențiunea că, 
dacă în trimestrul I s-a lucrat 
cu un efectiv, peste prevede-

unde lu
de data 
pur al

îndoială că n-ar 
instituția. Să fim 
Și. mai ales,

MW

De asemenea, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și soția sa, 
tovarășa Elena Maurer. au 
exprimat intr-o telegramă a- 
dresată tovarășei N:-:a l’e-

trovna Hrușciova condoleanțe 
și sentimente de compasiune 
in legătură cu încetarea din 
viață a lui Nikita Serghcevici 
Hrușrînv.

moi...

T. KARPATIAN_____ >

șocat : o bună 
viață acolo și-o

Alexandru Kemenyi, tehnician proiectant 
la Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan

FOLOSIREA INTENSIVA A POTENȚIALULUI
TEHNOLOGIC, DISCIPLINIZAREA

Șl MOBILIZAREA COLECTIVULUI
Imaginîndu-ne drept o abscisă 

x>ta producției planificate să 
se extragă din fronturile adîn- 
cului, realizările din acest an 
ale colectivului de muncă al 
minei Paroșeni au o evoluție, 
oarecum, sinusoidală. -Bucla'- 
marcată de plusuri a curbei 
producției extrase circumscrie 
trimestrul al II-lea. cînd s-a 
înregistrat o depășire de peste 
16 000 tune de cărbune. .Bu
clele" minusurilor se întilnesc 
în dreptul trimestrului I — a- 
glomerind o nerealizare de cca. 
8 600 de tone — și în dreptul

Aspectele 
indicatorului U M Trint I Trim. II iulie august

tăiere «’ 7, 94.5 230.1 100 81
susținere % 88.7 141,5 105,4 92

Pornind de la ideea că ele
mentul determinant in realiza
rea producției îl constituie fac- 
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ZI cameră ca multe alte- 
U le. Și totuși — neo

bișnuită. Pe podea, o 
făptură — ciudată — zace, 
in așteptare. O făptură (poa
te impropriu o numesc așa) 
din care văzusem numai prin 
reviste, la cinematograf, la 
televizor... O făptură in care 
pulsează nu o inimă, ci com
plicate scheme. Scheme elec
tronice, in care sînt conec
tate prin intermediul a peste 
500 de metri de conductori 
electrici, zeci de aparate mi
nuscule, sute de beculețe mul
ticolore. Este ceea ce cunoaș
tem sub denumirea de... ro
bot ! Da. intr-adevăr, este 
primul robot construit aici, 
in Valea Jiului. Este opera 
unui tinăr inginar. Pasiu
nea lui se numește ciberne
tică, automatică. .Omul me
canic", înalt de numai... 2,35 
metri, își așteaptă duar^. în
călțămintea. Apoi se va ridi
ca in picioare iar o dată cu 
începerea cursurilor universi
tare va prelua experimen
tal postul de .profesor exa
minator". Cunoștințele teore
tice ale studenților vor fi ve
rificate și apreciate cu ma
ximă obiectivitate de „exi
gentul pedagog".

— In urmă cu trei luni, 
nici nu-mi imehipuiam că voi 
reuși să construiesc un ase
menea robot, ne mărturisea 
ing. loan Miriță, asistent 
universitar la catedra de e- 
lectromecanică a Institutului 
de mine Petroșani. Totul a 
început la 26 iunie, cind a- 
veam in mină doar un creion 
și o hârtie. Mai întii, muncă 
de concepție, calcule, verifi- 

a mai mult de 2/3 din trimes
trul al III-lca, în care ne aflăm, 
unde este consemnată o res
tanță de peste 10 000 de tone. 
Dacă, după primele 7 luni din 
anul curent, 
își realizase 
proporție de 
mai in luna 
câtor

O 
teuză 
cea mai mare pondere în rea
lizarea producției și a produc
tivității muncii, și anume pro
ducția obținută cu tăiere și sus
ținere mecanică ■.

unitatea în cauză 
productivitatea în 
101,4 la sută, nu- 
august acest indi- 

scăzut la 89,2 la sută, 
oluție sinusoidală afec- 
și indicele care deține

cari, rever if icări. Apoi, am 
trecut la realizarea practică. 
Ziua și noaptea eram preo
cupat numai de realizarea 
acestui robot. Am sacrificat 
mult din timpul meu liber 
și foarte mult din economiile 
bănești. De altfel, visul de a 
concepe ceva ieșit din comun 
mă frământa de mult timp. 
In urmă cu un an. la un sim
pozion național, unul din in
vitați, aflind că sînt de la 
Petroșani, mi-a adresat o în
trebare : ..Dar unde este a- 
cest Petroșani ? Există și a- 
colo un centru universitar 
marcat de realizări de pres
tigiu ?'. Rămăsesem oarecum 
contrariat. Nu atit pentru no
ta ostentativă a întrebării o- 
norabilului coleg, ci mai mult 
pentru conținutul ei. Sînt con
vins că ocazionalul interlo
cutor greșise evident. Aici, 
atit studenții cit și cadrele 
didactice realizează in perma
nență ludruri frumoase. Măr
turie stau numeroasele premii 
și mențiuni obținute la con
cursuri și simpozioane știin
țifice. Și totuși, îmi dădeam 
seama că trebuie să realizăm 
mai mult. încercarea mea 
constă in acest robot. Pare 
ceva nefiresc ca o asemenea 
realizare a tehnicii moderne 
să se fi născut la Petro
șani ?...

Nu. dimpotrivă. Și ne face 
plăcere să o consemnăm. Pri
veam cu curiozitate manevre
le de dirijare a complicatului 
om-mașină. Citeam pe fața 
.părintelui" o satisfacție 
rească, aceea de a lăsa < 
lor care îl înconjoară un i 
cru de valoare.
— Pentru mine, acesta a 
fost unul din idealuri — îmi 
spunea tinărul inginer. Și 
cina ai un asemenea ideal 
e imposibil să nu realizezi 
ceva. Totul e să-i dorești sin
cer împlinirea. O pregătire 
corespunzătoare, completată 
de voință, entuziasm și ela
nul caracteristic tinereții e 
imposibil sa nu conducă la 
succese, la materializarea 
ideilor noi. Mă surprinde u- 
neori lipsa dorinței de afir-
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Despre hărnicia colectivu
lui de muncă de la sectorul 
V al E.M. Lonea se știu mul
te și nu numai la mină, ci 
și în întreaga Vale a Jiului. 
Sectorul V este sectorul frun
taș. care în anul în curs a 
scos din adîncurile pămîntu- 
lui 6800 tone de cărbune 
brut peste sarcinile de plan, 
obținînd și insemnatc econo
mii la prețui de cost.
• Din rîndurile acestui co
lectiv harnic fac parte mulți 
tineri uteciști. care îndepli
nesc cu cinste sarcinile ce le 
au fiecare la locul de mun
că. Dar, pe lîngă aceste sar
cini strict profesionale, la o

rile planului, de 62 de oameni, 
în trimestrul al II-lea și în lu
nile iulie și august minusul 
efectiv a oscilat între 36 și 
de oameni. Totuși, trebuie 
ratat că, începînd cu luna 
prilie, numărul mediu scriptic 
de salariați pc exploatare n-a 
avut o variație sesizabilă, di
ferența de la etapă la etapă 
nedepășind 0,2 la sută. Fă- 
cind un calcul sumar, noreaii- 
zarea efectivului jnediu plani
ficat în luna 
la un minus 
2 623 de tone, 
tă nici 30 la 
consemnată.

Din cele arătate, 
principalele cauze 
plinirii sarcinilor de plan tre
buie căutate în aspectele acti
vității oamenilor minei, a fac
torilor care răspund de bunul 
mers al unității, în laturile de
pendente sau independente de 
voința acestora.

Dintre elementele obiective, 
se revendică semnalate. în ‘ pri
mul rînd, condițiile geologico- 
miniere. deranjamentele tecto
nice. Astfel, în august, com
plexul OMKT din abatajul fron
tal 6139 a fost nevoit să tra
verseze s galerie de aeraj, fapt 
care a dus la crearea unei con
juncturi tehnice deosebit de di

Programul de educare co
munistă elaborat de Comitetul 
■Executiv al C.C. al P.C.R., pe 
baza propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a oferit ti
nerilor din organizațiile U.T.C. 
de la Fabrica de fire artificia
le ..Viscoza" Lupeni un prilej 
de amplă dezbatere a muncii 
politico-educative ce o desfășoa- 

mobilizare urgentă la muncă 
patriotică, lansată de secreta
rul organizației de bază nr. 
5, tînărul comunist Pamfi! 
Vlaicu, toți uteoiștii sectoru
lui răspund cu însuflețire: 
prezent!

Așa au răspuns ei și în zi
ua dc repaus din 5 septem
brie 1971 ; 18 tiheri s-au a- 
dunat la depozitul de lemne 
din Jieț, unde au încărcat în
semnate cantități de material 
•lemnos pentru brigăzile mi
niere de la cărbune și un ma
re număr de armături meta
lice pentru brigăzile de pre
gătire. materiale pe care le-au 
și introdus în subteran.

ficile, am putea spune fără pre
cedent pentru mina respectivă, 
determinînd o creștere a mano
perei în detrimentul realizării 
productivității planificate. De 
asemenea, complexul 2 MKE a 
trebuit să depășească, în a- 
ceeași perioadă, o falie locală 
de bloc, care a cauzat, pe lîn
gă nerealizarea productivității 
prevăzute, detenorarî ale uti
lajului electromecanic, nerezis- . 
lent — prin construcție — la 
opoziția șistului.

O altă problemă acută este 
ridicată de lipsa pieselor de 
schimb pentru utilajele aduse 
din import (pentru porte-me- 
moire-ul celor în drept să in
tervină, ne referim îndeosebi 
la întrerupătoarele și stabili
zatoarele pentru combinele care 
realizează tăierea cărbunelui în 
abataje), ceea ce influențează 
negativ indicele de folosire in
tensivă a mașinilor.

...Dar, referitor la 
pect, se cuvine consemnată și 
întreținerea defectuoasă a uti
lajului electromecanic. ..Reviziile 

ră comitetul U.T.C. din această 
unitate economică.

In recenta plenară a uteciș- 
tilor filatori s-au ev:den‘iat 
numeroase aspecte pozitive ale 
muncii în acest domeniu, 
cu un înalt spirit autocritic 
arătat că pe lîngă o serie 
rezultate bune obținute, 
există încă deficiențe ce tre- 

participat la această 
acțiune tinerească de spriji
nire a producției șeful secto
rului. ing. Constantin C.urbea, 
locțiitorul său, ing. Pavel 
Marian și tinerii mineri Pam- 
fil Vlaicu, Nicolae Chirna- 
se. Ton Bălan. Nicolae Todo- 
siu. Nicolae Slanciu II 
alții.

Cu cantitățile de 
lemnos și metalic 
mineri al sectorului V 
ajutați să adauge noi și fru
moase succese la cele obți
nute pînă în prezent.

Alexandru DUȚĂ 
secretar al comitetului U.T.C. 

E.M. Lonea

buie înlăturate cil 
gent. Din informarea prezenta
tă de loan Foldeși. — secreta
rul comitetului U.T.C. pe fa
brică, a reieșit că întreaga ac
tivitate a birourilor organiza
țiilor a decurs după principiul 
educării prin muncă și pentru 
muncă. Se poate afirma că în 
acest domeniu au fost obținute 
o serie de succese. Astfel, pu
tem sublinia că întregul tineret 
al fabricii muncește cu dăru
ire și pasiune obținînd rezulta
te bune și chiar foarte bune. 
A scăzut numărul absențelor 
nemotivate, al foilor de boală, 
al abaterilor de la disciplina 
de producție, crescînd totodată 
numărul tinerilor fruntași. In 
mare parte, activitatea de edu
care. comunistă a tineretului 
s-a desfășurat în cadrul adu
nărilor generale a organizațiilor 
pe secții și în cadrul învătă- 
mîntului politic U.T.C. și de 
pctfd. Atunci cînd comitetul 
U.T.C. a muncit în colectiv, s-a 
realizat o mobilizare a marii

. BLF.NDI'.A
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13 septembrie a.c. to- 
xarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președi

© R.P.D. Coreeană
sprijină propunerea 
privind retragerea tru
pelor străine de pe te
ritoriul Coreei de sud

S' Din țările socia-

® In Italia, noi pro
vocări ale forțelor neo
fasciste

Destul de des se aude spu- 
nindu-se că un critic este un 
creator ratat. Cit este de ve
rosimilă această aserțiune nu 
ne interesează in momentul 
de față, dar ideea constituie 
un bun prilej pentru a face 
citeva considerațiuni despre 
spiritul critic și formele sub 
care îl intilnim în viața de 
toate zilele. Fără îndoială 
critica este poate cel mai im
portant element al progresu
lui, practicată cu consecven
ță și cunoscind realitatea in
criminată in toată complexi
tatea ei, critica 
și catalitică. In 
se identifică cu 
tul, luciditatea 
tatea. In alte 
observăm că are un caracter 
vindicativ, aduce a răfuială; 
în acest caz e nefastă, dis
tructivă. pornește dintr-o vi
ziune deformată și deforman
tă asupra realității. Și, cău- 
lind rădăcinile acestei mani
festări negative, le găsim in
tr-un exces de egocentrism, 
in megalomanie.

Cu cîtva timp in urmă un 
salariat al unei respectabile 
instituții ieșea la pensie, cum 
se spune in vorbirea de fie
care zi. E legal, c dreptul lui, 
e treaba lui. Cit funcționa in 
instituție mă feream cit pu
team din calea lui. De ce ? 
Pentru simplul motiv că prin- 
zindu-mă (și nu e de loc o 
ex/rrimare metaforică), mă-n- 
ghesuia pe stradă in vreun 

începea „critica la 
cutarc-i așa, cutărică 

pe dincolo... ca să fie un suc-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au adresat o tele
gramă tovarășei Nina Petrov
na Hrușciova, prin care se 
exprimă condoleanțe și senti- 

Pagina
a 2-a :

® Clasamentul, rezultatele etapei a IV-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal ® Divizionarele 
noastre C — Știința Petroșani și Minerul Lu- 
peni — au „remizat44 duminică la Turnu Se
verin (cu M.E.V.A.) și la... Lupeni (cu Pandurii 
Tg. Jiu) © Baschetbaliștii de Ia Știința au pășit 
cu... stîngul în noul campionat (oare, ploaia sau 
„.băieții44 sînt de vină ?) @ Handbalistele au în
vins la scor ® Ce declară Alice Tudor ? 
® Rezultate din campionatul județean de fotbal

I’rmtre obiceiurile sacre ale străbunului nostru pămînt 
e și acela că in anotimpul simbolizat de cornul abunden
ței, cînd glia oferă cu dărnicie roadele ei celor care au 
stropit-o cu sudoarea hărniciei, mlădițele neamului să pă
șească, într-o cadență emoționantă, pe poarta cunoașterii.

Dincolo de semnificația lor comunicativă, gesturile poartă 
intrinsele. intr-un fel metaforic, și sinteza intențiilor și ex
presia anticipată a actului pe care ii plămădesc.

In aceste zile de iureș autumnal, pulsul cotidian este 
polarizat in jurul a tot ceea ce are legătură cu școala. Ges
turile converg din toate direcțiile spre realizarea unuia și 
aceluiași țel: setea de cunoaștere.

...In fața tejghelei din librărie, banalul compas din 
-mina omulețului de-o șchioapă, privit cu ochii minții, se

ZBOR de SEPTEMBRIE
metamorfozează intr-un complicat aparat cu care sînt tra
sate noile făgașe ale riurilor și fluviilor milenare. Părinții, 
cu brațele doldora de caiete, poartă cu o anume festivă 
pietate culcușul germinai al cunoașterii ce se va înșira pe 
pagini, in nesfirșite rinduri de mărgean caligrafiat. Elevii 
mai mari care așează cu emoție pe băncile din clase ma
nualele pentru cei care vor păși pentru prima oară pragul 
școlii, par niște meșteri legendari care pavează un drum ce 
duce spre viitor, cu lespezi dalbe peste care mersul gene
rațiilor se va auzi în timp.

...E toamnă efervescentă și bogată iar. Ne aflăm in zodia 
marilor zboruri. Intre stolurile de pe firele electrice, cele 
din văzduh și cele ale copiilor care vor inunda mîine în
treaga țară, este o mirifică, o simbolică și patetică asemă
nare.

Drum bun și vint prielnic care să ajute zborul spre

ces deplin și viabil ar tre
bui să se facă... Și uite-așa 
îi trăgea de-mi venea să-n- 
nebunesc : mă uitam în stin
gă, în dreapta, 
voi reuși să 
nat o bună 
dar tot i-am 
într-o zi.

Spune, 
lucrurilt

dom'le, ACOLO 
le astea. Soarta

e hotărită 
de dumneata, ci

instituției 
de mine, 
de toți cei care funcționați 
acolo. In atari împrejurări 
nu credeți că ceea ce faceți 
dv. nu e critică, ci birfeală 
și poltronerie ?

M-a ocolit un timp. Dar, 
cum spuneam mai sus, acum 
e pensionar. Și nu mică mi-a 
fost mirarea cînd, cu puține 
zile in urmă, l-am auzit in- 
trebindu-l pe un coleg mai 
tinăr din instituția 
crase (ne referim 
acesta la înțelesul 
cuvintului).

— Ei, ce mai este 
STITUȚ1A VOASTRĂ ?

mente de profundă compasiu
ne in legătură cu încetarea 
din viață a soțului său. Ni
kita Sergheevici Hrușciov, fost 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S. și președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Și a început, cu o pasiune 
demnă de o cauză mai no
bilă, o .critică" a foștilor co
legi... 
nibil.

Am 
parte 
petrecuse, a fost părtaș, pină 
acum citeva luni, la izbin- 
zile și eșecurile acelui colec
tiv. a lăsat acolo o parte din 
sufletul lui, și iată o schim
bare de atitudine fundamen
tală : nu mai e A NOASTRĂ 
ci A VOASTRĂ ! !

Cinism ? Da, care emană a- 
semenea unor miasme insu
portabile dintr-un om care 
se consideră buricul pămin- 
tului și un etalon infailibil.

Din păcate, și aceasta este 
o ipostază a criticii. E ne
gativismul omului gelos pe 
toți cei care realizează ceva, 
sînt, deci, capabili iar soiul 
căutătorilor de noduri in pa
pură își văd sterilitatea des
coperită. Vorbind frumos, reu
șesc să convingă superficialii 
a căror penetrație psihologi
că se oprește la nivelul cu
vintelor.

Eu, cînd îl voi intilni am 
să-i spun fără ocolișuri / O- 
mule, de ce cauți să otrăvești 
profesiunea dumitale ? Jude
că oamenii raportindu-i nu la 
onorabila-ți persoană, ci- la 
rezultatul muncii lor. Dacă 
oamenii ar face lucrurile nu
mai și numai anapoda, cum 
susții, fără 
mai exista 
obiectivi! 
rioși!
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Coman, marele (și la pro
priu și la figurat...) portar al 
Stelei e „bătut". Dodu prinde 
„șutul deceniului" înscriind 
magistral.

Fotografii i ing. Aurel BULA

□

HANDBAL

SII
I
I

BASCHET

Stiinta
* >

Petroșani

Rezultatele

PETROLUL
JIUL
U.T.A.
F. C. ARGEȘ 
,.U* CRAIOVA 
RAPID 
FARUL
.Uu CLUJ

S. G. BAC AU 
STEAUA
A.S.A.
C.F.R.
POLITEHNICA 
DINAMO
STEAGUL ROȘU
CR1ȘUL

2—1
1—1
5—1
2—1
5—0
2—1
2—0
4—0

r "N

FOTBAL DIVIZIA C

Minerul lupeni
Pandurii Ig. Jiu 0-0

In întîlnirea de la Lupeni, 
gazdele porneau favorite, avînd 
toate șansele de a termina în
vingătoare partida, in cadrul 
căreia a primit replica forma
ției Pandurii din Tg. Jiu. Dar, 
cu uiată incisivitatea acțiunilor 
întreprinse spre poarta oaspe
ților (mai ales spre finalul me
ciului), elevii antrenorului T. 
Mihaiache nu au putut trece de 
dirza apărare a „pandurilor 
gorjeni". care s-a dovedit a fi 
b r.e sudată.

In prima jumătate a meciu
lui, semna’ăm acțiunile de atac 
fcnlrcprinse de jucătorii de la 
M.n ;u, .j .■ lie ciare de a des
tinde si >r .. irosite in min. 22 
(Moldovan), min. 35 (David). In 
min 40. David scapă pe con
traatac, sprinlează spre poarta 
^landurilor" urmărit îndeaproa
pe de un jucător advers, îl 
driblează și trage puternic din 
careul de 16 metri pe lîngă 
poartă, spre stupefacția asisten
ței In min. 43, arbitrul in tâ
rârii a anulat un gol al Mine
rului pe motiv de ofsaid. în- 
tr-0 fază, totuși discutabilă.

încurajați de rezultatul alb 
cu care s-a ÎBC-heiat prima re
priză, în paitea a doua a me- 
chilui oaspeții ies Ta atac pu- 
nînd la încercare vigilenta por
terului Șarpe, care salvează în 
extremis in rrrin. 57 un șut a 
hii Grofu.

Spre stinși tul partidei, me
ciul se încinge desfășurindu-se 
mai mult in jumătatea de te
ren a echipei oaspete, minerii 
vădind dorința de a marca cu 
©rice preț un goi — reclamat 
»u a.-dc.":e de numeroșii su
pe.- vi : d'..-. tribune — •enl- '.vă 
rămasă din păcate fâtă rezul
tat Ocazii bune de a înscrie

in această perioadă a meciu
lui au avut Lucuța (min. 69 și 
80), Cotroază (min. 72) și David 
(min. 83) — rămînînd însă ne- 
lructificate.

O cauză a ineficacității jocu
lui prestat de Minerul a fost
— considerăm — și nefolosirca 
unei tactici de joc impuse de 
starea proastă a terenului (ga
zonul mustea de apă, datorită 
ploilor ce au căzut in ultimele 
zile, cit și în timpul meciului, 
lucru care a handicapat de 
altfel deopotrivă pe jucătorii 
ambelor echipe în desfășurarea 
normală a jocului lor), mergîn- 
du-se pe jocul de demarcare, 
contraindicat în această situa
ție. înaintarea gazdelor nu a, 
găsit nici o posibilitate de a 
crea o breșă în. compartimen
tul defensiv a) adversarilor, ca
rență ce a ieșit la iveală în 
tot timpul meciului.

Concluzionînd în final 
celor două echipe, putem 
ne că ei s-a situat la un 
parțial egal, cu o ușoară
de dominare a echipei mineri
lor spre finalul partidei.

Subliniem -jocul prestat 
Cotroază, David, Aruncuteanu, 
Keiemen, de la gazde și Grofu, 
Gulban, Stanciu de la oaspeți.

Minerul Lupeni a jucat în 
următoarea alcătuire : Șarpe — 
Pnlgar, Aruncuteanu, Keiemen, 
Rus — Șvedak (min. 46 Szilagy), 
Panaitescu — Lucuța, Cotroază, 
David, Moldovan.

A arbitrat cu numeroase gre
șeli — care au creat animozități 
atât pe teren cit și în tribune
— o brigadă de arbitri din Si
biu. âvîndu-1 la centru pe 
Tudor Andrei.

jocul

notă

de

I. ȚABREA

CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. „U“ Cluj

3— 5. Steagul roșu
3— 5. Dinamo
3— 5. Rapid

6. Steaua
7. Jiul
8. S. C. Bacău
9. „U“ Craiova

10. Farul
11. F. C. Argeș
12. Petrolul
13. A.S.A.
14. Politehnica
15. C.F.R. Cluj
16. Crișu|
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Etapa viitoare
Crișul — A.S.A.; Politehnica — Petrolul; Steaua - 

F. C. Argeș; Steagul roșu — „U“ Cluj; Jiu] — U.T.A. 
S. C. Bacău — Farul; C.F.R. — Rapid; Dinamo — „U 
Craiova.

In primele două etape ale 
diviziei C, Știința Petroșani a 
obținut tot atâtea victorii și nu 
a lipsit mult ca să o cuce
rească și pe a treia, în jocul 
de duminică, de la Turnu Se
verin,
M.E.V.A. Dar cu toate că nu 
au învins, cu toate că nici nu 
au înscris gol, studenții merită 
aprecieri pentru jocul lor foar
te bun — cel mai bun din a- 
cest început de campionat — 
pentru punctul obținut în de
plasare. Atuurile lor principale 
în acest meci au fost: buna or
ganizare în apărare, prin asi
gurarea unui marcaj strict la 
intercepție și efectuarea unui 
dublaj permanent în toate zo
nele: stăpînirea mijlocului te
renului prin trio-ul Tismănaru 
— G-rizea — Știr; folosirea cu 
eficiență a contraatacului, dar 
numai pînă în zona de finali
zare, unde imprecizia în șut a 
lui Făgaș și Rotea s-a făcut din 
nou simțită; puterea de muncă 
și mobilizarea tuturor jucăto-

cu formația locală

->

rilor pentru obținerea unui re
zultat bun.

Jocul, în general, a fost plă
cut, cursiv, cu multe faze de 
poartă, cei doi portari avînd 
intervenții salutare, oprind în
scrierea de goluri. Studenții au 
prima ocazie de gol în minu
tul 5, dar Făgaș întîrzie să pa
seze în fața porții unde erau 
demarcați Rotea și Bălăneanu, 
preferind să tragă în adversar. 
Este apoi rîndul lui Rotea să 
rateze din apropiere în minu
tul 15, iar în minutul 32 gaz
dele resping cu dificultate un 
șut puternic al lui Dobrescu.

Tn repriza secundă, jocul este 
la fel de animat, gazdele se 
avîntă tot mai des în atac, ,p»r- 
mițînd oaspeților să contraata
ce destul de periculos. La un 
astfel de contraatac, în minutul 
63, Rotea șutează la păianjen 
dar portarul advers salvează 
în extremis. O bună ocazie este 
ratată peste cîteva minute, cînd 
Botoș întîrzie pasa spre Gri
zea sau Bălăneanu, complet de-

La începutul săptămînii tre
cute, am participat, la invitația 
profesorului Eugen Bartha, la 
analiza partidei Textila Sebeș 
— Jiul Petroșani, pierdută de 
echipa noastră cu 12—14. An
trenorul a analizat cu exigen
ța-} cunoscută cauzele înfrîn- 
gerii, notînd principalele caren
țe din jocul elevelor sale. A- 
cestea și-au însușit, cu capetele 
plecate, observațiile, angajîndu- 
se din priviri să șteargă repe
de neplăcuta amintire. Apoi an 
ieșit la antrenament. într-o ploa
ie rece și deasă, executînd fără 
șovăire indicațiile severe ale 
antrenorului. Le-am urmărit <•- 
poi a doua zi la un meci-școa- 
lă, cu echipa Școlii sportive. 
Terenul era greu, alunecos și 
jucătoarele făceau mari eforturi 
pentru a se înțelege cu mingea. 
Tar mingea le asculta. De ne 
margine, cineva glăsuise : ..Tot 
așa și duminică, cu sighișoren- 
cele !“.

Și duminică au jucat. întra- 
devăr, tot e.șa. Adică bine, pe 
un teren greu, noroios, obț'nînd 
o muncită și meritată victorie. 
Vremea rece și ploaia persis
tentă au făcut ca întîlnirea să 
fie urmărită de puțini specta
tori. să nu se ridice la o fac
tură tehnică și spectaculară ri
dicată. Din primul minu‘. gaz
dele s-au aruncat în ->tac și 
Ghiță a deschis scorul cu un 
șut puternic pe jos. Riposta oas- 
pe-telor a fost imediată. Biro a 
pătruns pe semicercul advers 
și a înscris: 1—1. Jocul curge 
mai mult spre poarta sighișoren- 
celor. Nemeș. Costea și Toncscu 
se luptă cu apărătoarele so'ide 
adverse și obțin două lovituri 
de la 7 metri : prima este ra
tată de Costea, cea de a doua 
fiind transformată de Nemeș. 
Oaspetele fac față tot mai greu 
atacurilor jiulistelor. Bădulescu 
și Ghiță părăsesc terenul pen
tru cîte două minute, Maier 
urcă scorul la 3—1 dar Crăciun 
stabilește la 3—2 scorul primei 
părți a întîlnirii.

In repriza secundă. elevele 
profesorului Eugen Bartha se 
mențin în continuare în atac, 
mai înscriu cinci goluri. în 
timp ce adversarele lor nu tri
mit decît o dată balonul în

.iac

poarta apărată foarte bine de 
.•Mice Tudor. Astfel, partida s-a 
încheiat, spre bucuria generală, 
cu rezultatul de 8—3 în favoa
rea gazdelor la capătul unui 
meci modest, dar epuizant. La 
echipa Jiul, am remarcat, de 
data aceasta, insistența în
— chiar pe un teren atîl de 
greu —. organizarea matură a 
apărării, jocul calm și clarvi
ziunea întregii formații. Scorul 
putea fi mai concludent în fa
voarea localnicelor, dar înainta
rea lor nu a fost incisivă ca 
altă dată. Maier a ratat din nou 
cîteva ocazii rarisime (nu se 
concentrează suficient în fazele 
de finalizare), Costea a revenit 
de puțină vreme printre foste
le ei colege și încă nu a ajuns 
la o formă corespunzătoare, iar 
Galan — cu o bună detentă și

șut puternic — nu s-a încadrat 
în angrenajul noii echipe. Cînd 
acest trio tînăr și talentat se va 
roda suficient, va da mult 
de furcă adversarelor, alături 
de Ghiță, Nemeș și Ionescu — 
jucătoare sobre, harnice, expe
rimentate.

La i-îndul lor, oaspetele pu
teau înscrie mai multe goluri, 
dar Alice Tudor a fost exce
lentă, apărînd, printre multe 
șuturi puternice, bine trase, și 
trei lovituri de la 7 metri. Au 
ratat Crăciun (2) și Biro. Singu
rul gol înscris de oaspete în 
repriza secundă a fost semnat 
de Biro. Pentru Jiu] au marcat: 
Nemeș. Ghiță și Maier (cite 2). 
Costea și Galan. A arbitrat cu 
greșeli V. Dumitrescu Tin Cra
iova.

G. DINU

Comentariul jucătorilor
Alice Tudor

„Am hotărît 
să oferim publicului 

o victorie*1
jucătoare

Alice

marcați în fața porții adverse, 
fiind deposedat. Și gazdele au 
avut cîteva acțiuni bine lu
crate dar nu suficient de peri
culoase pentru poarta lui Be- 

■ rindei, au beneficiat de cîteva 
lovituri libere, însă n-au reu
șit să fructifice nici una din 
ele. Punctul obținut de Știința 
Petroșani la Turnu Severin este 
deosebit de valoros în lupta 
pentru primul loc în serie, și 
el va atirna mult în balanța 
finalului de campionat. Pentru 
buna lor evoluție, merită apre
cieri toți componenții formației 
Știința și în mod special Be- 
rindei, Zăvălaș. Tismănaru, Știr, 
Grizea și B tir nete.

A arbitrat bine o brigadă 
timișoreană, avindu-1 la centru 
pe Iuliu Boroș. Studenții pc- 
troșăneni au jucat în următoa
rea formație : Berinilei — Bo- 
toș, Zăvălaș, Burnete, Dobres- 
cu — Tismănaru. Grizea, Știr 
— Bălăneanu, Făgaș, Rotea 
(min. 70 Bitea).

Reprofilată din 
de cîmp in portăriță, 
Tudor — componentă de ba
ză a echipei de handbal Jiul 
Petroșani — are comportări 
din ce in ce mai bune, insu- 
flînd încredere colegelor sale. 
In partida de duminică, sus
ținută în compania Voinței 
Sighișoara, ea a fost piesa 
numărul unu a formației (nu 
doar ca număr de tricou, ci 
ca evoluție în joc), avînd o 
contribuție hotârîtoare la vic
toria echipei sale. După meci, 
am discutat cu Alice Tudor, 
despre joc, despre evoluția 
de ansamblu a echipei Jiu).

— T^ecturînd programul tu
rului campionatului diviziei 
B de handbal feminin — se
ria a IT-a. în care iclivăm 
noi —, ne-am bucurat, spe- 
rînd în fapte mari. Primele 
două deplasări le avem la do
uă nou promovate — Texti
la Sebeș și Voința Oradea — 
de unde ne propusesem să 
luăm maximum de puncte.

— Și totuși...
— _.la. Sebeș am pierdut. 

Nu am participat la meci, 
dar sîntem supărate pentru 
acel neașteptat eșec.

— Care era atmosfera in 
echipă după... Textila Sebeș?

— Locul supărării l-au lu
at liniștea și optimismul. Cu 
toate am înțeles că vina a 
fost numai a noastră și am 
hotărît să oferim publicului 
o victor'e la primul meci a- 
casă. Abia am așteptat jocul 
cu Voința Sighișoara. Trebu
ia cîștigat neapărat. Aveam 
totuși emoții.

— Se anunța dificil ?
— Da, meciurile cu cole

gele din Sighișoara n-au fost 
niciodată ușoare. Ați văzut 
și dv.. nu au echipă rea.

— Elementele victoriei ?
— Un joc atent, foarte bi

ne organizat în apărare, dă
ruire din partea fiecăreia 
dintre noi.

— Credeți că echipa dv. a 
dat (ot ce poate și ce știe ?

— Nu. nu s-a aruncat in 
luptă totul. Apreciez că noi 
sîntem capabile de mai 
și vom dovedi acest Io 
continuare.
- Mi s-a i 

tarea...
— Nu-s în măsură 

analizez colegele. Faceți 
acest lucru. Eu îmi văd de 
poartă.

— Nu v-a incomodat tere
nul greu ?

— Ba bine că nu ! Terer 
rile grele ne epuizează, 
alta. Tn condițiile unui teren 
uscat, victoria noastră ar fi 
fost mai concludentă.

— Ați apărat trei lovituri 
de la 7 metri, exceptind mul
te alte șuturi periculoase. Cu 
ce arme ?
. — Nu știu dacă am avut 
vreo armă secretă. La arun
cările de la 7 metri, eu ies 
puțin în față. îmi creez o 
șansă. Ori trage în mine ori 
vrea să dea peste și prind. 
Sigur că de cele mai multe 
ori, aceste lovituri se tr< 
formă. Depinde și de virlen 
celui care execută.

— Cum au jucat adversa
rele ?

— Bine, dar mai slab ca 
altădată și puțin cam dur. 
Repet, nu au echipă rea.

— Urmează Voința Oradea, 
la ea acasă. Ce anticipați ?

— Indiscutabil. victorie. 
Pentru drumul nostru spre 
primul loc, pentru satisfacția 
suporterilor noștri, pentru 
obținerea turneului nostru în 
R.D. Germană. Principalul 
este să ne organizăm bine 
jocul, să ne dăruim cu toate 
pînă la epuizare pe teren și... 
să reintre Mia (Costea - n.n ) 
în mînă. Dar nu numai 
desigur.

părut că

Pe terenul Școlii sportive din 
Petroșani s-a desfășurat prima 
etapă a campionatului diviziei 
H de baschet masculin, ediția 
1971—1972, între formațiile Ști
ința din localitate și „U“ Cra
iova Terenul ud și ploaia in
sistentă au influențat mult ca
litatea partidei și îndeosebi jo
cul gazdelor, care nu au sesi
zat (!) că... balonul sare foarte 
greu pe teren alunecos. încă 
de la început a fost evidentă 
intenția oaspeților de a presta 
un joc bun și a obține un re
zultat onorabil. Ei s-au impus 
din primele minute, au reali
zat coș după coș și au obținut 
in final victoria cu scorul de 
42—36, după ce la pauză aveau 
doar două puncte avans :22—20. 
Victoria lor este cit se poale 
de meritată, pentru ea mun
cind din primul pînă in ulti
mul minut al partidei. Pctro- 
șănenii au comis nepermis de 
multe greșeli, au ratat nume
roase aruncări la coș de Ia dis
tanță și semidistanță, dar și 
de sub panou Pentru a oferi 
spectatorilor jocuri de calitate 
și victorii. Știința Petroșani va 
trebui să lucreze mai mult la 
capitolul aruncări la coș — din 
toate pozițiile. Evoluția elevi
lor profesorului Teodor Szi’agy 
nu a convins pe putinii spec- 
(atori prezenți la întîlnire. lă- 
sindu-le gustul amar al înfrin- 
eerii Dacă am considera a- 

înfringere ca uf, mic 
I. ar însemna ca în me- 
viitoare

Petroșani • 
curi frumoase și. 
torii. Credem că 
știenți de acest 
vor pregăti cu mai multă 
știinciozitate, incit să poată re
prezenta cu cinste baschetul 
Văii Jiului în divizia secundă 
a țării In meciul de duminică, 
cei mai buni realizatori au Cost 
Bochiș — 14 puncte. Șturek — 

de Ia gazde, Constantines- 
— 17, Deca — 8 și Schmidt 
7. de la oaspeți. A condus 
e cunlul de arbitri Eugen 

Hoțea (Oradea) — Emil Nicu- 
lescu (București).

Etapa următoare : Utilaju' Ti
mișoara — Știinta Petroșani.

Hie CIUNGU. 
corespondent

să

ȘTIRI

baschetbalLln 
ne ofere jo- 
evident. vic- 
ei sînt con- 
lucru, că se

ATENA 13 (Agerpres). — La 
Alena se desfășoară Campiona
tele Balcanice de înot și polo 
pe apă rezervate juniorilor. In 
ziua a doua a turneului de 
polo pe apă echipa României 
a învins cu scorul de 5—4 for
mația Iugoslaviei, iar Grecia 
a dispus de Bulgaria cu 6—3. 
In clasament conduc echipele 
României și " 
le, urmate 
Bulgaria cu

Greciei cu 4 punc- 
de Iugoslavia și 
0 puncte.

★

MUNCHEN 13 (Agerpres). — 
Concursul internațional de pen
tatlon de la Munchen a fost 
cîștigat de atleta vest-germanâ 
Heide Rosendhal, care a tota
lizat 5 228 puncte. Valentina 
Tihomirova (U.R.S.S.) a ocupat 
locul doi cu 5 033 puncte, fi
ind urmată de Karen Mack 
(R. F. a Germaniei) cu 4 9)3 
puncte. Concursul de decatlon 
„open“ a fost dominat de sue
dezul Lennart Hedmark cu 
8 057 puncte. Rick Wannemaker 
s-a clasat pe locul doi cu 7 694 
puncte, iar atletul român Vasjle 
Bogdan a ocupat locul trei cu 
7 547 puncte, urinat de Rudolf 
Hunner (R. F. a Germaniei) cu 
7 444 puncte. In meciul de de
catlon U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 88,087—67.979 
puncte.

AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
Minerul Aninoasa —
Energia Paroșeni 7-3

In cea do a doua etapă a 
campionatului județean. seria 
„Valea Jiului", Minerul Ani- 
noasa a întîlnit pe teren pro
priu pe Energia Paroșeni. La 
capătul unui joc de o 
factură tehnică, gazdele au 
ținut victoria cu scorul de 1 
Primul goi al partidei a 
zul în 
autorul lui fiind ___ _ _
Broască. Peste 11 .minute, Cîuda- 
cu a ridicat scorul la 2—0, iar 
în minutul 23. tot el l-a majo
rat la 3—0. Oaspeții s-au tre
zit din .letargie" și au redus 
din handicap prin Niță. Nu a 
trecut însă mult timp și local
nicii au înscris al 4-lea gol, 
prin Sink, același Șink, care cu 
4 minute mai târziu urcă sco
rul la 5—1 pentru Minerul A- 
ninoasa. Energelicienii nu pot 
riposta și Oltăn stabilește la 
6—1 scorul primei reprize.

La reluare, tot gazdele ataca 
mai insistent, majorînd scorul

bună 
î ob- 
7—3. 

: că- 
primul minut de joc, 

aninoseanul

Broască. Abia de
Energia 

își revin, dar este prea tîrziu. 
Ei luptă din toate puterile pen
tru reducerea scorului și reu
șesc acest lucru prin Niță și 
Puică. Cu rezultatul de 7—3 in 
favoarea echipei dip Apjnoasa 
a luat sfîrțit o partidă de bu
nă factură tehnică; ^Urnind 
multe speranțe in innnilș jucă
torilor aninoseni șl -a suporteri
lor lor. Am remarcat evoluția 
bună a întregii echipe locale 
și în mod deosebit a lui Broas
că, Gudacu, Șink, Tomuș și 
Marinescu. De Ia oaspeți, doar 
Niță, Puică și Abraham au e- 
voluat mai bine. întîlnirea a 
fost foarte bine condusă de o 
brigadă din Petroșani, avindu-1 
Ja centru pe Constantin jCirciu- 
maru și la tușe, pe Mihai 
Molorga și Alexandru ZVJotaru.

La juniori i Minerul — E- 
ruagia .7—1.

la 7—1 prin 
acum jucătorii de la

R. VALEDI

Minerul Vulcan
Utilajul Petroșani ZI

Gazdele sperau că vor ciști- 
ga ușor întîlnirea cu echipa U- 
tilajul Petroșani însă lucrurile 
nu s-au petrecut de loc așa. 
Oaspeții au dat o replică dîrză 
echipei gazdă și nu mult a 
lipsit ea ei să plece cu un 
punct de la Vulcan. Meciul a 
corespuns ca valoare specta
culară, s-a desfășurat sub sem
nul unei depline sportivități, la 
reușita lui contribuind ambele 
formații deopotrivă, precum și 
arbitrajul petroșăneanului Ște
fan Mareș. Deși au avut mai 
mult timp inițiativa, și au cre
at rhai multe situații de gol, lo
calnicii nu au putut să perfore
ze decît de două ori poarta ti
nerilor jucători de la Utilajul, 
portarul lor—Albu—fiind aplau
dat la scenă deschisă pentru 
intervențiile sale spectaculoase, 
salvatoare. Jn minutul 15 al

meciului, Borș face o cursa pe 
partea stingă a terenului, dri
blează trei apărători de la U- 
tilajul și înscrie plasat. Al doi
lea gol al echipei gazdă este 
înscris de Ferenczi, în urma u- 
nei acțiuni a lui Maioș: el a 
plecat cu mingea de la centrul 
terenului, a alergat irezistibil 
pe aripa dreaptă, a centrat din 
colțul careului și Ferenczi a 
reluat balonul cu capul în pla
să. Cu 9 minute înainte de sfir- 
șitul meciului, oaspeții a» în
scris prin Marin, partida ter- 
minându-se cu rezultatul de 
2—1 în favoarea Minerului Vul
can. Meciul a plăcut, iar spec
tatorii au- aplaudat cu genero
zitate ambole echipe pentru 
jocul lor frumos, curat.

La juniori : Minerul — Uti
lajul 6—2.

Tudor MUCUȚA

Minerul Uricani 1-2
Meciul dintre cele două e- 

cbipe s-a disputat pe terenul 
complet desfundat din Uricani, 
care a pus multe probleme ju
cătorilor în conducerea balonu
lui și a șuturilor la poartă. Jo
cul a fost totuși de un nivel 
tehnic corespunzător și s-a în
cheiat eu victoria echipe; mai 
experimentate — Minerul U- 
ricani —, superioară partenerei 
de întrecere — juniorii de la 
Minerul Lupeni. Din primele 
minute de joc. wricănenii ’au 
cu asalt poarta apărată :le Mar- 
coci și după numai 9 minute 
un șut puternic al lui Bușu 
șterge bara transversală a por
ții adverse, iar in minutul 15, 
Damian șutează în brațele por
tarului Marcoci de la numai 
cîțiva metri. Superioritatea 3U_ 
cătorillor din Uricani este con
cretizată în minutul 29 de că-.

tie Jianu II care trimite ca 
eapul batonul in plasă. In plină 
dominare a uricăneml jr, rine- . 
rii fotbaliști din Lupeni resta- • 
bilesc egalitatea.

în partea a doua’ a meciului, 
tot jucătorii din Uricani au >- 
njțiativa și în minutele 4b și 27 
obțin două cornere rămase fără 
rezultat. Ei aveau să-și adjude
ce totuși victoria în minutul GO 
a) meciului, cind Bușu a înscris 
din apropiere. In minutele 68 și 
70, Iacob (de la Minerul Uri
cani) culege ropote de apl mze 
pentru frumusețea driblinguri
lor sale, dar acțiunile lui rămîn 
fără rezultat. Cel mai bun ju
cător de pe teren a fost Bușu 
de la Minerul Uricani. De la 
învingători s-au mai remarcat 
Haas. Iacob și Damian, iar de 
la învinși Mitu și Ban.

Die COANDBAȘ
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desfășurat la întîmplare, 
□ avea un caracter pla- 
preventiv", ne-a declarat 
mu Vaier Stanciu. de ■> 

metode din . dru1 
i convorbirea avută 

Dan Surulescu, J - 
M. Paroșeni, cu tov.

Ladislau Maschio, merge
ri adjunct, și cu tov. lon- 

contabil șef.

funețiun

utilajele 
declarat.

. Deci
există

S-OU 
Iară 
nk', 
tov
serviciul 
C.C.r Di, 
CU uv. ;n: 
rectorul E 
ing. 
ta-
stanlin Popescu, 
am dt'J'.is ,.?pcctul neplăcut că. 
fn ultimul timp,
• alilalea reviziilor
». Halea in remedierea defecțiu
nilor etectro-mecanice a lăsat 
de dorit, ia aceasta contri
buind și fluctuația ridicată în 
m.șc-irea personalului uJi fic.it. 
spec.alizat în mînuirea preten
țioasă a utilajelor cu grad ri
dicat de complexitate. „Urmă
rim eu ..lentie transpuneri r> în 
viața a măsurilor care să con
ducă la situat 
resimți )ips.i 
electr, ionilor
Incepind din 
prin cursuri de calificare, per- 
s<>na’u! de care avem nevoie, 
acesta lucrind, totodată, și in 
eutteran, în profesia în carc-i 
școlarizat": .O dată cu trece
rea iminentă la programul de 
lucru de 6 ore, vom rezolva 
definitiv și problema reviziilor 
și reparațiilor, schimbul a) pa
trulea va fi destinat, în ex.

:n’r-.ide\ ăr. 
și operati-

ia de a nu mai 
lăcătușilor și a 

corespunzător», 
iulie, pregătim.

cit 
a 
și 
în
P*

SC1B- 
Fotul 

ca fiecare om care are în 
utilajele respective 'au 

lucrează iu ele să fie con
tă supravegherea respon-

.Se impune cît mai 
g.atonic să se re ilize e o 
mai j'.ida iousâ reparlizare 
personalului de între li neve 
supraveghere pe 
funcțiune", ne-au 
rînd. interlocutori 
ne de . seminare 
este 
grijă 
care 
s ins
sabilă a mașinilor, respectarea 
riguroasă a planificării revi
ziilor, calitatea reparațiilor, re
prezintă demente intrinsece ale 
realizării ritmice a producției, 
ale obținerii unui debit con
tinuu și bogat de cărbune. 
E o lege simplă, de a] cărui 
adevăr izbitor trebuie să se pă
trundă fiecare : așa cum îngri
jești un utilaj, așa ii ai, așa 
te servește. In plus, apreciem 
că ridicarea gradului de cali
ficare a personalului electrome- 
«anic depinde, într-o măsură 
considerabilă, de modul in care 
e supravegheat. îndrumat, in
tr-un cuvint. crescut de către 
personalul mediu tehnic și cel 
superior, de specialitate.

înainte de a înJie.a acest ca
pitol, se cuvine arătat că. dato
rită întreținerii 
luare a liniei de 
energie electrică 
ția de 
electrice

va, d n pricina deselor decu
plări, au lex perturbări păgu
bitoare, avarii care provoacă 
stagnări ale marilor i opacități 
productive. Dai cauza decuplă
rilor electrice, numai în luna 
• urentă abatajele 6 122 și 6 1 10 
au fost oprite 9, respectiv, 18 
orc, iar cea. 10 ore a stagnat 
munca la frontul 6 139,11 și III, 
unde activează brigăzile lui 
Constantin Zaharia și George 
lk. Sint aspecte nedorite ca
re trebuie să pună pe ginduri 
pe factorii în cauză de la 
S.D.E.E., să-i determine să ia 
toate măsurile care se impun 
pentru eliminarea 
fecțiuni
toare și să le concretizeze grab
nic. In< ’’ ceva : actuala alimen
tare nec espunzătoare a minei 
e cauzală și de faptul că lo
tul electromontaj Vulcan al 
I. E. Sibiu tărăgănează (pînă 
< înd ?) lucrările la noua linie 
de alimentare, ceea ce nu e 
un lucru bun. Pe această .. linie 
așteptăm urgentarea treburilor, 
luarea măsurilor ce se cuvin 
de către factorii 
din sectorul 
pectiv.

acestor de-
din rețeaua alimenta

re se 
răspunzători 

de activitate res-

E. M. Paroșeni srezolvată la
.icee.i a folosirii in mod cores
punzător a fondului de timp 
disponibil. La ora actuală in- 
tirzierile și lipsurile de la pres
tarea posturilor se petrec cu o 
frecvență alarmantă. De la în
ceputul anului, peste 8 900 de 
tone s-au pierdut numai din 
cauza absentărilor nemotivate 
de Ia serviciu ’ In luna iulie 
indicele de utilizare a fondu
lui de timp — și așa scăzut 

inadmi- 
sută (la secto- 
sută, la sec-to-

ce 
arate, 
po( fi 
fieca- 
incre-

Popularizarea rea- 
eu mai 

I -ocțiitorul 
do

iov. Vasile 
...Im portant 

ras pun ză- 
să

19,15
19.20

19,30
20,00
20,15

aeeorespunză-
■ ' .: 'I

Je către Sec- 
distribuire a vner.’i 'i 
din cadrul I.J.E.H. De

O

DISCIPLINA
O DATORIE

FĂRĂ

DE MUNCA — 
A FIECĂRUIA, 

EXCEPȚIE !

Și acum încă o problemă ca- 
re-i necesar să fie. de urgență,

— a ajuns la o cotă 
sibilă : 84,6 
ml 1 : 81,9
ru] al 11-lea : 83,5 la sulă !). Nu
mărul nemotivatelor rește ne
încetat : 
de 5(56. 
tare, în 
în iulie 
absențe 
mai grav.
indisciplină, se întilnesc, 
tui de des, la unii factori 
niți să vegheze la 
desfășurării normale 
iui de producție, la 
rea și statornicirea 
favorabil unei 
ce. permanente 
lucru. Maistrul 
gotescu vine la 
de ebrietate, 
tin Bușe lipsește cu non 
de la comenzi, maistrul Ș'efan 
Kiss intră în subteran abia la 
12. cind pontaju] oamenilor tre
buie făcut la 9,30... Și atunci, 
cind dăm un asemenea exem
plu. cum vrem, cum putem pre
tinde i ceilalți să-și îndepli
nească exemplar datoria ?

..Parcurgem o perioadă 
grea c 
tur is it 
mescu, 
acum 
mai multă preocupare din par
tea cadrelor tehnice, a specia
liștilor. în munca directă cu 
muncitorii, să ie explice cu răb
dare, zilnic, sarcinile care re- 

tuturor. la locurile de

față de media lunară 
înregistrată pe exploa- 
irimestrul al ll-lco a.c., 
s-au consemnat 362 de 
nemotivate. E cu atit 

că manifestările de 
se întilnesc, des- 

rne- 
rcipectarea 
a procesu- 
generali/a- 
climatului 

activități rodni- 
la fronturile de 
Gheorghe Dra- 

serviciu în stare 
maistrul Con<tan- 

.Hanță

e-a

Seară cihicatfîv
distractivă

:a de 
iov 
dar 

ar fi

UN SEMNAL DE ALARMĂ însemnare
Eforturile depuse de con

ducerile administrative ale 
exploatărilor miniere din 
Vala Jiului |>entru a crea 
condiții din ce în ce mai bu
ne de muncă și activitate 
tuturor angajaților sini ilus
trate de baza materială și 
modul cum se rezolvă pro
blemele sociale ridicate de 
muncitori. Acordarea echipa
mentului de protecție, în
zestrarea băilor cu dușuri și 
vestiare și alte anexe nece
sare funcționării lor sînt nu
mai citeva din exemplele ce 
se pot da.

Cu toate acestea mai există 
citeva neajunsuri din cauza

cărora se creează multe neca
zuri și nemulțumiri în rîn- 
duriie minerilor. Iată, de e- 
xemplu, la baia de Ja mina 
Aninoasa nu există dulapuri 
cu încuietori in caic anga- 
jații să-și poată păstra în 
siguranță hainele cu care vin 
îmbrăcati de acasă. Datori
tă acestui lucru, aici se fu
ră foarte multe obiecte per
sonale (cravate, stilouri, cea
suri de mină, ciorapi, bani 
etc.). Un singur caz pe care 
îl vom relata este în măsură 
să ilustreze situația despre 
care am vorbit. In dimineața 
zilei de 7 august, un individ, 
care s-a dat drept paznic, a in

trat in sala de la baie și 
după ce a „verificat* costu
mele muncitorilor a „împru
mutat* ceasul de mină din 
buzunarul hainei lui loan 
Iovan. angajat la mina Ani
noasa, cu domiciliul in Pe
troșani. sir. Independenței nr. 
16/11. Alte zeci de furturi 
s-au petrecut în condiții i- 
dentice. Anumiți indivizi din 
rîndurilc muncitorilor de la 
suprafață pătrund în vestia
rul de la baie și fură la dis
creție obiecte de îmbrăcă
minte, încălțăminte. bani, 
curele de la lămpile de mi
nă. salopete, cizme etc. A- 
ceste fapte antisociale și re
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I 
) 
ț 
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La Londra, pe una 
din străzile principale este 
înființat un ecnlru de 
plasare cu acte in regulă 
cu firmă cu neon, secretare, 
telefoane, ștampile etc.

In ziarele scoțiene încep 
să apară anunțuri la mica 
publicitate care ofereau sluj
be bine remunerate pentru 
ingineri cu înaltă specializa
re din domeniul de activi
tate al întreprinderii scoție
ne care era sub observație. 
Din eei zece ingineri prin
cipali au răspuns nouă care 
a» scris oficiului de plasare 
r* «r fi interesați să obțină 
e slujbă mai bună. Ei au fost 
invitați pe find la Londra 
pentru convorbiri. Nici unul 
dtB ei nu a destăinuit celor- 
ralțj eă ar fi în eăirtarea unui 
past mai bun, lucru pc care 
a mizat și agenția de spionaj 
industrial. Primiți împărăteș
te Ia luxosul hotel Claridge, 
fiecare din ingineri purta 
discuții eu .specialiștii" ame
ricani, viitori colegi de mun
că așa cum se prezentau, ca- 
re-i familiarizau cu documen
tația (bineînțeles fantezistă)

a viitorului Ioc dP muncă, 
fotografii ale locuințelor pe 
care le vor primi peste Li
cean etc. Interogarea indivi
duală a fost atit de bine re
gizată incit nici unul din in
gineri nu a bănuit nimic 
suspect chiar povestind des
pre preocupările lor din u- 
z.ină, ce atribuții concrete au 
la locul de muncă, care este 
stadiul lucrărilor in labora
toarele de cercetare ete. La 
plecarea spre casă, ei pri
meau deeontate cheltuielile 
de deplasare și erau în *- 
eelași timp anunțați că vor 
primi răspuns in următoa
rele săptămxni.

Scurt timp de la întoarce
rea din concediu a cadrelor 
de conducere s-a descoperit 
că majoritatea procedeelor 
originale de fabricație au fost 
sustrase de firma americană 
concurentă care a recurs la 
această operație de culegere 
de informații competitive.

încotro călătorește
FOTOGRAFUL ?

De data aceasta este vor
ba despre două puternice 
companii constructoare de a-

utomobile : ..Ford' și „Chrys
ler*. O revistă de specialita
te din domeniul promovării 
desfacerilor relatează urmă
torul episod de spionaj in
dustrial :

..In urmă cu cîțiva ani, un 
observator al societății Chrys
ler a surprins la un cocteil 
in orașul Detroit, informația 
că unul din cei mai buni fo
tografi ai firmei Ford se a- 
fla in mișune la Paris. Era 
în luna iunie : era deci logic 
că misiunea acestuia era pre
gătirea campaniei publicita
re a lui Ford pentru anul 
următor. O verificare rapidă 
printr-unui din reprezentanții 
firmei Chrysler de la Paris a 
confirmat această știre. Se 
fotografiau noile modele 
Ford în umbra Turnului 
Eiffel, iar tema propagandei 
Ford, așa cum a fost in mă
sură să stabilească Chrysler, 
se situa în mod vădit la sca
ră internațională de vreme 
ce etapa următoare a foto
grafului era Hong-Kong".

„In anul acela. firma 
Chrysler a contraatacat ra
pid printr-o campanie publi
citară reprezentind modelele 
sale in cadru) unor peisaje 
din toată America, campanie 
care urma să aibă un efect 
mai puternic decît tema a- 
leasă de firma Ford, deoare
ce cumpărătorii de automo
bile Chrysler se puteau iden
tifica mai ușor cu podul 
George Washington decît cu 
hotelul Ililton din Ilong- 
Kong*.

(Va urma)
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1
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i ceilalți 
exemplar

o perioadă mai 
ubicei. ne-a măr- 

ing. Traian Avra- 
consider că tocmai 

necesar să existe

seerctarului 
partid de la 
Purice, 
este ca 
tori de 
imediat 
surilor 
sarea 
ritmul normal 
O bună part - i 
suri sînt de 
organizatoric 
Iile optimizarea plasării 
livelor pentru valorificarea li
niei de front mai aproape de 
■opacitatea locurilor de muncă 

Dar. o serie de sar- 
tradusc 

de către organizația 
cu sprijinul organi- 
sindicat și U.T.C. Ele 
la mobilizarea între- 

muncitori. in
și tehnicieni în scopul 
i mai depline, mai efi- 
a timpului de lucru, al 

in termenele fixate 
ciclurilor proceselor tehnolo- 

a! îndeplinirii in condiții 
a datoriei zilnice", 

ă e de prisos să mai 
ceva. Doar că aceste 

frumoase să-și găseas- 
materiali zarea. acoperirea 

aur a faptei ! Cu riscul de 
repeta.

muncă, să-i consulte cu înțele
gere in privința greutăților 
trebuie rezolvate, să le 
ca de la om la om, cum 
înlăturate obstacolele, ca 
re să capete mai multă
«Icre în forțele proprii, in tăria 
colectivului.
Uzărilor Se cere făcută 
multă convingere".

comitetului 
mină, 

ne-a spus : ...
toți factorii
la unitate să treacă 
la materializarea mă- 

stabilite privind redre- 
minei, readucerea ei la 

I de producție, 
dintre aceste mă- 
natură tehnică și 

ă, viz.înd, între al- 
efec-

I

22,15
22,30

18,00
18,15

18,35

Deschiderea emisiunii. 
..Am G ani" — emisiune 
dedicată copiilor.
Steaua Polară — cabi- 

orientare șco-

Iară și profesională — 
emisiune pentru tineret. 
Publicitate.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Seară de teatru. La ce
rerea i 
„Ciuta* 
Popa.
Cintece 
lare.
Oameni 
Muzică 
nească cu Teodora Lu- 
caciu, V. Teodorian, E- 
lena Simionescu, 
la Mărăcineanu, 
nius Nicolescu. 
Telejurnalul de

telespectatorilor : 
«le Victor Ion

și jocuri popu-

și fapte.
ușoară româ-

Mihac- 
AiHo-

I

respective.
«ini deosebite trebuie 
>n viață 
de partid, 
zațiilor de 
sp referă 
gului efectiv de 
gineri 
folosirii 
ciente ; 
încheierii 
a 
gice, 
ireproșabile

Credem c 
adăugăm 
cuvinte 
că 
in 
a ne repeta, se cuvine să 
subliniem realitatea că mina Pa
roșeni are 'in colectiv vrednic, 
capabil (rezultatele de pînă nu 
de mult an dovedit-o din plin), 
că aici există o conducere care 
dovedește pricepere, spirit de 
inițiativă Și nu putem concepe 
să fim desmin! i'i !

R. i*. Polonă

COMPUTERE 
ÎN MEDICINĂ

La Wroclaw a fost creat primul centru din Polonia de 
diagnosticare cu ajutorul computerelor. Mașina electro
nică de calcul „Odra", de producție poloneză, prelucrează 
zilnic peste 1 <100 de analize medicale — electrocardiograme, 
temperatură, analiza sîngelui etc. Centrul aparține catedrei 
de fiziologie patologică a Institutului de medicină din 
Wroclaw și este deservit alit de medici cit și de materna 
ticieni. Un cablu subteran va lega în viitor acest centru 
cu Centrul de prelucrare electronică a datelor de pe lingă 
institutul politehnic din localitate.

noapte.
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Comitetul orășenesc Lupeni 
al U.T.C. organizează, în co
laborare cu clubul sindicatelor 
din localitate, o seară educa- 
tiv-distractivă pentru tinerel. 
Această acțiune va avea loc 
joi după amiază și va pune în 
centru) atenției o dezbatere cu 
tema .» „Respectarea legilor sta
tului*. In continuare, o forma
ție de muzică ușoară va sus
ține un program muzical.

convenabilă. Nece- 
inu/t efort. Totuși, 

■joabă face față și 
cinste. In ultimii 

a fost apreciată ca 
e cele mai bune 
ale noastre. Serio- 

muncă, coreditu- 
promptil udinea in 
cetățenilor in zo-

rttc.
Pe eroina reportajului am 

imihiit-o recent in exercijiul 
funcțiunii. In tolba-i uriașă, 
cele mai țiroaspete ziari 
viste și scrisori așteptai 
si rea la. , destinație.

— Cam plină tolba di 
varășă Girjoabă

— Deh, am multe case

a
u

I

probabile aduse la cunoștin
ța conducerii E.M. Aninoa
sa au rămas fără urmări 
practice. Nici în prezent nu 
este asigurată securitatea hai
nelor și a obiectelor perso
nale lăsate de muncitori In 
vestiar și nu se verifică iden
titatea persoanelor străine 
care pătrund aici cu scopul 
de a-și însuși în mod necin
stit anumite lucruri.

In aceste condiții minerii, 
pe bună dreptate, se întrea
bă cu ce scop s-au creat 
vestiarele la baie dacă obiec
tele lăsate acolo dispar cu 
atîta ușurință ?

C. IIOGMAN

Am admirat întotdeauna 
pe acei oameni in uniforme 
bleumarin care poartă zil
nic in tolbă veștile primite 
de noi. locuitorii orașului, de 
la prieteni, de la rude. Cind 
mi-am propus să creionez 
profilul unui factor poștal 
din Vulcan am ajuns la con
cluzia că alegerea va fi foar
te dificilă. Sini mulți aceia 
care ar merita atenția noas
tră. Am apelat, in cele din 
urmă, la dirigintele poștei 
din localitate, Elisabeta liorn- 
hoflcr. După citeva clipe de 
gindirc și bineînțeles de ra
pidă trecere in revistă a an
gajaților din unitatea pe 
re o conduce ni se i'hdică 
nume : Lucia Girjoabă.

— Lucrează la noi de
ani, ne spunea diriginta poș
tei vulcănene. Este mult ? 
Este puțin ? De obicei se a- 
preciază că pentru o femeie 
meseria de factor poștal nu

/7ZS71/
meritele factorului 

l,u< ia Girjoabă nu se 
aici. Pol confirma a- 

mai ales tinerele
Minodora Tucan, Cla- 

Esle r, 
învățat de la

cn-
tm
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Inițiativa si combativitatea1 1

(Urmare din pag. 1)

majorități a tineretului în ac
țiunile educative întreprinse. In 
organizațiile nr. 1, 3, 4, 6 și 7, 
tinerii au venit cu propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
vieții ele organizație. Multe din 
acțiunile voluntar-patriotice de 
colectare a fierului vechi, de 
înfrumusețare a incintei fabri
cii, o serie de informări poli
tice au fost inițiate la cererea 
uteciștilor.

.Alături de aceste ..plusuri* 
în activitatea uteciștilor de 
la F.F.A. Viscoza Lupeni se 
mai manifestă din păcate și 
lipsuri, formalism, inconsecven
țe proprii îndeosebi organiza
țiilor nr. 2, 5, 8 și 9 ți chiar 
comitetului U.T.C. Din discu

țiile purtate în plenară a reie
șit că activitatea in domeniul 
muncii politico-ideologice tre
buie serios îmbunătățită, pen
tru formarea unei atitudini îna
intate despre muncă, viață și so
cietate a fie arin utecist. Cliî- 
mista Agneta Pollak a arătat 
că pe viitor’ este necesar să 
se acorde mai marc atenție a- 
legerii temelor și a bibliogra
fiei pentru invățămînlul politic. 
Inginerul Romulus Turcu a su
bliniat faptul că nu s-a ajuns 
încă la o metodă de expunere 
care să atragă pe tineri, pro
punând în acest sens discuta
rea în prealabil, în comitetul 
U. T.C. a materialelor ce ur
mează să fie expuse tinerilor.

Curioasă intervenția lui An
drei Gașpar care, in calitate 
de președinte, al comisiei cu

na care î-a lost încredințată 
ne obligă să-i acordăm cre
ditul încrederii noastre și pe 
viilor.

Dar
poștal 
opresc
ce.sl lucru 
colege 
ra Gyurfy, Elisabeta 
acelea care au
ea lucruri interesante și utile 
ne. ".sare practicării < u suc
ces a meseriei de poștaș. Și 
apoi faptul că este respon
sabilă de grupă sindicală, că 
duce la bun sjirșit o șerie 
de acțiuni obștești comple
tează profilul unei salariate 
conștiincioase. capabile să

re riște, 
serisori- 

am 
a le 

In

pe 
distanța de 16 km pe care ii 
parcurg zilnic. Sectorul meu 
este unul din cele mai mari. 
Lunar servesc peste 300 de 
abonați In ziare și 
In plus mai sint și
le. Ziua este lungă așa că 
timp suficient pentru 
distribui zilnic pe toate, 
fond aceasta ne este meni
rea și, ca angajat al u- 
nei unități de servire, tre
buie să deservim cu prom
ptitudine clientela. In ce mă
sură reușim ? Asta rămine 
la aprecierea dumneavoastră, 
a acelora care zilnic ne adre
sați 
..Am 
șă
pot da 
tir. Le 
tisfaeția 
vești din
tate colțuri 
ta inii dă

invariabila întrebare: 
ceva, tovarășa poșta- 
Ală bucur atunci cind 

un răspuns afinna- 
cite.sc in priviri sa

la primirea unor 
cele mai indepăr- 

ale țării. Și as- 
și mie satisfacție.

munca patriotică, s-a mulțumit 
să recunoască cum că propria-i 
activitate este înscrisă numai 
pe hîrlie, faptele fiind ca și i- 
nexistenie. ..Nici eu ca preșe
dinte. spunea uleeislul Gașpar 
nu am cerut de prea multe ori 
sprijinul membrilor din comi
sia pe care o conduc, căuiînd 
să rezolv singur toate proble
mele. Rezultatele s-au văzut : 
activitate foarte slabă1.

In intervenția sa. directorul 
adjunct al fabricii, tov. Costică 
Ignat, a arătat că in întoemi- 
i-ea planului programului de . - 
livitâți educative să se stabi
lească sarcini concrete, mai pe 
specificul întreprinderii, pen
tru a înlătura formalismul in 
activitatea organizației. „Tre
buie să recunosc — spunea tov. 
Ignat — că la noi în fabrică 
există un tineret muncitor, 
conștiincios, dornic de a se de
păși mereu pe sine. Dar n > a 
dală comitetul U.T.C. a lu

crat izolat. Nu Știu ea vreoda
tă secretarul să-și fi spus pă
rerea în comitetul de direcție 
ca reprezentant a) tineretului 
fabricii. Cred, de asemenea că 
organizația de tineret are da
toria de a urmări problema 
completării studiilor la toți u- 
teciștii fabricii și de a cuitiva 
la tineri grija fată de avutul 
fabricii".

Din discuțiile ce s-au purtat 
în plenara comitetului U.T.C. 
de la F.F.A. Viscoza Lupeni a 
reieșit convingerea tuturor 
participanților că în urma a- 
plicârii in practică a măsurilor 
propuse, activitatea politico-ideo- 
logîcă va cunoaște o îmbunătă
țire substanțială. Ceea ce va 
trebui să caracterizeze viața de 
organizație este • dezvoltarea 
spiritului combativ, de iniția
tivă. înlăturarea stării de apa
tie și întronarea spiritului vin, 
tineresc, specific organizațiilor 
U.T.C.

I

I 
I
I
I
I
I

NOTĂ
In ziarul nostru din 5 iunie 

a.c. semnalam că locatarii 
blocurilor de pe str. 9 Mai 
din cartierul Carpați Petro
șani sînt nevoiți să suporte 
cu stoicism, de Ia șase dimi
neața pînă seara tîrziu ma
nevrele zgomotoase ale vii
torilor conducători auto.

Se promisese atunci din 
partea serviciului de circula
ție din cadrul miliției muni
cipiului că se va stabili uh 
orar judicios, echitabil. ]xm- 
tru folosirea acestei străzi ea 
pistă pentru școala de con
ducere auto, înlrucît în ora
șul nostru nu există un ah 
teren specia) amenajat.

Promisiunea făcută atnncâ 
și adusă la cunoștința publi
cului ținea seama de edila- 
na locatarilor din cartier și

ZGOMOTE
Si 

PROMISIUNI
cetațenri au saluiat cu bucu
rie această bună intenție a 
orcanelor care răspund de 
circulație.

Dar promisiunea și lmna 
intenție nu au fost materia
lizate pînă acum. Ele au rămas 
tot in stadiul primar deo.irc- 

o ■’ la ora a tuală, după un 
;i'''TVal je două luni, ei'.i)-

■ ' i menține la fel ca ma- 
in’e. Lccat .rii de pe strada

lintită sint și acum deran
jați. de la răsăritul soarelui 
- pînă noaptea tîrziu dc an
trenamentele viitorilor ași ai 
volanului și de tot felul de 
automobilișli care se întrec 
ir. concertul -laxoaneior de 
diferile nuanțe.

Desigur că acest lucru nu-i 
bucură deloc pe cetățenii ca
re locuiesc în această par
te i cartierului Carpați. Dim
potrivă ! Și redem că oe 
bună dreptate. Dacă li s-a 
făcut o promisiune, credem 
ă ea trebuie respectată Așa 

e corect și cinstit. Cit priveș
te folosirea străzii ammtite 

i o’''-: Dintru școala de cor- 
du.-ători auto, considerăm că 
-•erviciu) de circulație din

■ id'-nl miliției Tebuie să Mu- 
lieze posibilitatea mutării 
antrenamentelor în altă par
te. într-o zonă din afara o- , 
rașului, pentru a nu mai * 
genera nemulțumiri în rîn- ( 
dul cetățenilor.

G țLE.XANDRU PAIR' . 
LI PE\i : Cercetările intre- 
pr --e de redacție au confir
mat justi'v.: celor semnal .te 
de <Jv. Conducerea întreprin
derii de gospodărie loca ti va a 
l i it măsuri să vi se restituie 
suma încasată peste valoarea 
lucrărilor executate la casa 
scărilor din blocul în care 
locuiți.

• NICOLAE NA TA NI CI, 
Aninoasa : încadrarea dv. Ia 
nou) loc de muncă, E.M. A- 
ninoasa, a fost făcută, cores
punzător prevederilor legale, 
la nivelul de bază al catego
riei a 2-a a muncitorilor ca
lificați, din subteran.

• IONEL GH. NIȚA. 
BARBATENI : Pentru a vă 
putea păstra toate drepturile 
ce decurg din vechimea neîn
treruptă în muncă este nece-

Răspundem 
cititorilor

sar să vă angajați la o altă 
unitate de producție, în ter
men de 90 de zile de la des
facerea contractului de mun
că.

® GHEORGHE PÎJEU, 
Aninoasa : Cele relatate de 
dv nu fost aduse la cunoștin
ța directorului Întreprinderii 
de gospodărie locativă Petro
șani de la care am primit a- 
sigurări <ă se vor lua mă
suri pentru executarea lucră
rii în cauză. In cazul cînd nu 
va fi așa. informați-ne din 
nou.

@ ANASTASIA DRAG \N. 
i l PENI și GRIGORE B \LU- 
ȚA. PETROȘANI : Intruciî 
pînă in prezent nu au apă 
rut artele normative cu i- 
vire la problema -.are vă in
teresează. nu ' ă outem răs
punde la întrebări.

ALBERT MARC, LU
PENI : Oficiul de poștă și 
telecomunicații Petroșani ne 
comunică, referitor la recla- 
mația dv, că întîrzierea man
datului poșta) nu se datorea
ză Oficiului Lupeni ci expedi
torului care a completat ero
nat pe formular localitatea 
dc destinație. Prin urmare, 
în viitor, s'-oț'e mărită!.
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S-a încheiat Tîrgul internațional

U.R.S.S. : Pe riul Cirkci din Daghestan se construiește 
dintre cele mai mari hi ' • ntrale din (ară.

In fulo: Fundațiile nuului eciectiv.

liirâiie Mi fle-a Ih Mrâte 
tatiM wa uiiliii 

energ.ei alomite în stopuri pașnice
GENEVA 13. — Trimisul spe

cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Cea de-a IVa Confe
rință internațională asupra u- 
tilizării energiei atomice în 
scopuri pașnice și-a reluat lu
crările luni, cind s-au desfășu
rat o ședință generală și mai 
multe ședințe tehnice. Prezidată 
de savantul indian Vikram A. 
Sarabhai, ședința generală a 
fost consacrată metodelor nucle
are pentru creșterea producției 
alimentare. Au prezentat co
municări oameni de știință din 
India. Canada, R.P. Ungară,

U.R.S.S. și Polonia. Pe ordinea 
de zi a ședinței tehnice, consa
crată folosirii și rolului reactoa
relor de cercetări pentru promo
varea tehnologiei nucleare in 
țările în curs de dezvoltare, s-a 
aflat comunicarea unui grup de 
cercetători români sub condu
cerea academicianului Horia 
Hulubei, intitulată „Utilizarea și 
rolul reactorului de cercetări 
pentru promovarea tehnologiei 
nucleare în România**. Comu
nicarea românească s-a bucurat 
de un real interes în rîndul a- 
sistenței.

Vizita ministrului român 
Petre Lupu în Danemarca

COPENHAGA 13 (Agerpres). 
In continuarea vizitei pe care 
o întreprinde in Danemarca, 
tovarășul Petre Lupu, ministrul 
muncii, însoțit de u.n grup de 
specialiști, a fost oaspetele șco
lii de cadre sindicale a Uniunii 
naționale a sindicatelor, unde a 
avut convorbiri cu Rosenberg 
Jensen, vicepreședinte al Uniu
nii naționale a sindicatelor da

neze, și cu Peer Calsen, șeful 
secției internaționale. Ministrul 
român s-a întâlnit, de aseme
nea, la școala de cadre de con
ducere din Egelund a Asociației 
patronilor danezi, cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri 
și industriași din Danemarca. 
La întâlnire a participat Kaj 
Poulsen, vicepreședinte al Aso
ciației patronilor.

BERLIV Miting consacrat memoriei
victimelor fascismului

BERLIN 13. — Coresponden
tul Agerpres. Ștefan Deju, tran
smite : In piața August Bebel 
din Berlin a avut loc dumini
că un miting consacrat memo
riei victimelor fascismului, la 
care au luat parte circa 120 000 
de locuitori ai capitalei R.D.G. 
La miting a participat Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., alți conducători de

partid și de stat ai R.D.G. Au 
luat parte reprezentanți ai 
luptătorilor din rezistența anti
fascistă din mai multe țări 
europene, printre care și din 
România. In cuvîntul rostit cu 
acest prilej, Friedrich Ebert, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a evocat lupta 
eroică a luptătorilor antifasciști 
germani f

Raportul Fondului Monetar
Internațional

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Deficitul cronic al balanței 
de plăți a S.U.A. este cea mai 
spinoasă și urgentă problemă a 
sistemului monetar interocci- 
dentul — se arată in raportul 
Fondului Monetar Internațional 
pe anul fiscal 1970—1971, pu
blicat la Washington. In raport 
se relevă că, cu puține excep
ții, țările in curs de dezvoltare 
au balanțe de plăți deficitare. 
Situația s-a înrăutățit în 1970, 
ca urmare a deteriorării prețu
rilor la materiile prime expor
tate. Beneficiarii sînt țările ca
pitaliste industrializate. R.F.G., 
Canada, Japonia și Franța au 
cumulat peste 63 la sută din 
creșterile globale ale rezervelor 
valutare din lumea capitalistă.

In ceea ce privește dezvolta

rea economică a țărilor mem
bre, raportul atrage atenția în
deosebi asupra faptului că, ac
tivitatea economică din Statele 
Unite este ..instabilă", iar defi
citul balanței de plăți s-a cifrat 
la 19 miliarde dolari. Se remar
că, de asemenea, că în Japonia 
creșterea prețurilor a afectat 
productivitatea, determinînd o 
reducere a ritmului activită
ții economice. După ce constată 
o tendință de reechilibrare a 
situației financiare și valutare 
a Marii Britanii și de îmbună
tățire a situației balanței de plăți 
a Franței, F.M.I. semnalează a- 
pariția unor semne de diminu
are a dezvoltării economice în 
Italia și de intensificare a res
tricțiilor financiare din R.F.G.

S-A „NÂSCUT“ UN ROBOT...
(Urmare din pag. 1)

mare la unii studenți. Oare 
ei nu au idei ? Sau poate 
nu înțeleg că tocmai gene
rarea unor idei este dătătoare 
de speranțe in scrutarea ne
cunoscutului. Cred că nu tre
buie să așteptăm o anumită 
vîrstă pentru a crea ceva. 
Dimpotrivă, după cum spu
nea și Einstein, trebuie să 
contractăm timpul. Or, acest 
lucru se poate realiza prin 
muncă și perseverență încă 
din tinerețe.

— Gânduri de viitor ?
— Nu mă voi opri aici. 

Pasiunea mea doresc să o in- 
suflu și studenților. Ei tre
buie să înțeleagă că nici o 
ramură industrială nu poate 
cunoaște azi progrese fără e- 
lectronică, cibernetică, auto
matică. Fie vorba chiar și de 
minerit. Împreună cu studen
ții vum încerca să realizăm 
lucruri frumoase. Este in in
teresul nostru, al institutu
lui pe care-l reprezentăm.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

de cărți, 
țării . noastre

de Kurt Fichtner.

DIN TARILE SOCIALISTE

a
H

R. P. BULGARIA : Actul de naștere al stațiunii bulgare 
B 25 de veacuri. O mare dezvoltare a cunoscut această perlă a 
□ populare.

Varna datează de mai mult de 
litoralului bulgar in an»i puterii

BERLIN 13. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite i Intre 5 și 12 sep
tembrie s-a desfășurat la Leip
zig ediția de toamnă a Tîrgu
lui internațional la care 6 500 
firme din 55 de țări au expus 
produsele lor.

Conform cu 
filului tîrgului 
de pînă acum
clusiv bunuri de consum, la ac
tuala ediție au expus și unele 
branșe industriale ca i chimie 
și mașini poligrafice.

România a participat în acest 
an pentru a 38-a oară la Tîr- 
gul internațional de la Leipzig

schimbarea pro- 
de toamnă, un- 

enau expuse ex-

Bogatul sortiment de .produse 
expuse, reprezentînd 7 domenii 
de activitate, au ..evidențiat ca
pacitatea eccnpnTică în conti
nuă dezvoltare a țării 'noastre. 
Astfel, industria chimică a fost 
reprezentată de întreprinderile 
de comerț exterior „Chimim- 
port“, „Azoexport11, „Imeco", 
„Fibrex", „Color"' și „Danubia
na1-, industria lemnului de „Teh- 
noforestexport" și „Exportlemn1*, 
industria textilă de ..Romano- 
export" ; încălțăminte și produ
se de marochinărie a prezen
tat „Aprimex1- ; „Icecoop*1 a 
expus articole de artizanat, iar 
„Fructcxport1*, „Prodexport" și

„Agroexporl“ — produse agro- 
alimentare. De asemenea, „Li- 
bri" a prezentat o colecție re
prezentativă

Pavilionul 
fost vizitat
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Horst Soel- 
lc, ministrul pentru economia 
externă, Guenther Wyschowsky, 
ministrul industriei chimice, și 
de alte personalități ale vieții 
economice din R.D.G.

La ediția din această toam
nă a tîrgului au fost decerna
te 75 de medalii de aur. 
dintre ele a fost obținută 
șlibovița românească.

Comunicat
iugoslavo-

peruan
BELGRAD 13 (Agerpres). — 

Comunicatul cu privire la vi
zita în Iugoslavia a ministru
lui afacerilor externe a] Re
publicii Peru, Edgardo Mer
cado Jarrin, menționează că, 
în curau] convorbirilor cu 
Mirko Tepavaț, secretar fe
deral pentru afacerile exter
ne, s-a constatat identitatea 
sau o mare apropiere a apre
cierilor asupra problemelor și 
evenimentelor internaționale. 
Totodată, s-a constatat că re
lațiile reaiproce se dezvoltă 
cu succes. Menționînd pro
gresul realizat pe plan eco
nomic, comunicatul arată că 
sînt în cure convorbiri pen
tru construirea unor impor
tante obiective economice în 
Peru.

Examinînd situația interna
țională actuală, menționează 
comunicatul, cei doi miniș
tri au căzut de acord asupra 
necesității întăririi rolului 
O.N.U. și înfăptuirii univer
salității sale. In acest con
text, ei consideră că trebuie 
să se restabilească cit mai 
curînd drepturile legitime ale 
R. P. Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite. Părțile 
au declarat că este necesar 
să se găsească o soluție justă 
și pe cale pașnică pentru si
tuația din Indochina. Totoda
tă, s-a exprimat acordul a- 
supra necesității instaurării 
păcii în • Orientul Apropiat 
in cadrul prevederilor rezo
luției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967. Cei 
doi miniștri au subliniat câ 
fiecare stat are dreptul să-și 
apere bogățiile naturale de 
pe teritoriul său, deoarece a- 
cestea sînt esențiale pentru 
dezvoltarea economică și so
cială.

pe Vasile Bliga
BONN 13 

celarul R.F. 
Brandt, l-a 
tembrie pe Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al României, aflat într-o 
vizită la Bonn, la invitația se
cretarului de stat vest-german 
pentru informații. Conrad Ah-

(Agerpres). — Can- 
a Germaniei Willy 
primit la 13 sep-

lers. In aceeași zi, adjunctul 
ministrului de externe român a 
avut o convorbire cu Gerhard 
Schroeder, președintele Comi
siei de politică externă a Bun- 
destagului. A fost prezent am
basadorul român la Bonn, Con
stantin Oancea.

ta
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ITALIA

Noi provocări ale forțelor
reacționare, neofasciste,

împotriva elementelor
democratice

— Coresponden- 
Nicolae Puicea, 
ultimele zile, în 

au avut loc noi provo- 
ale forțelor de dreapta,

ROMA 13. 
tul Agerpres, 
transmite : In 
Italia 
cări 
neofasciste, împotriva elemente
lor democratice, a partidelor de 
stingă și organizațiilor progre
siste. Astfel, la Triest -- unde 
urmează să aibă loc alegeri co
munale — a fost aruncată o 
bombă incendiară împotriva se
diului unei organizații a parti
dului comunist. La festivalul de 
la Imola al ziarului „Avânți", 
organul partidului socialist, ex
plozia unei bombe incendiare 
s-a soldat cu daune materiale. 
Sub trenul rapid Milano — 
Lecce, aflat în plină cursă, au 
explodat două încărcături de 
trotil, iar la Bolzano, elemente 
de inspirație fascistă — după 
ce au încercat, duminică să 
treacă în plină viteză, cu ina-

deșina, printr-un grup de elevi 
liceu, care participau la un mi
ting — au revenit în cursul nop
ții, aruneînd bombe incendiare 
și provocînd grave arsuri unui 
tînăr.

Aceste atacuri sînt apreciate 
de presa democrată ca repre- 
zentind ..agresiuni mîrșave ale 
reacțiunii, îndreptate împotriva 
politicii de reforme, a cuceri
rilor obținute de oamenii mun
cii, împotriva muncitorilor și a 
organizațiilor sindicale, a de
mocrației și a instituțiilor re
publicane*. Opinia publică pro
gresistă din Italia cere să se 
dea imediat o ripostă fermă și 
unitară provocărilor fasciste, 
iar autoritățile să împiedice pe 
viitor asemenea acte criminale.
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MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
La cariera de cărbune N’aza- 
rovski se montează un exca
vator gigant produs de 
uzinele 
ina de 
rimea 
zare a 
mensiunile 
pot fi comparate doar 
cele ale unei nave maritime, 
iar greutatea lui este 
de 12 000 tone. Cupa excava
torului are un volum de 100 
ni cubi.

După încheierea lucrări- 
de-a lungul Moravei, 

tare vor fi a- 
impotriva inundațiilor.

iză un t 
gigant produs 
„Uralmaș". Platfor- 
montarc are mă- 

pistei de ateri- 
unui aeroport. Di- 

cxcavalorului 
cu

R. P. Polonă
VARȘOVIA 13 (Agerpres). 

— La Endzeew a fost ter
minată construcția unui ma
re combinat de tricotaje, do
tat cu cele mai moderne 
mașini de tricotat și vopsit 
achiziționate din R.D.G., Ja
ponia, R.F.G. și Italia, rela
tează agenția P.A.P. între
prinderea, unde lucrează 
2 400 de salariați, va produ
ce pînă la sfîrșitul anului, 
600 000 de articole de îmbră
căminte. urmînd ca in eta
pa finală, producția lui să 
ajungă la 10.5 milioane ar
ticole pe an.

BELGRAD 13 (Agerpres). 
— Lucrările de reglare a 
cursului apelor Moravei con
tinuă. In cursul verii, pe a- 
cest șantier hidrotehnic de 
importanță națională din Iu
goslavia, tinerii au efectuat 
peste 350 000 de ore de inun-

că.
lor
130 000 de he< 
pârâte ii
iar pe alte 280 000 de hec
tare irigațiile vor proteja 
culturile agricole in timpul 
secetei.

desfășoară intr-un ritm ra
pid, realizările șantierului a- 
nunțind o substanțială depă
șire a planului pe acest an, 
cu peste trei milioane de 
leva.

R. S. Cehoslovacă
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SOFIA 13 — Coresponden
tul Agerpres. C. Amariței, 
transmite : In cimpia Dev- 
nei, nu departe de Varna, se 
desfășoară în prezent lucră
rile de construcție a unuia 
din cele mai puternice obiec
tive ale economiei bulgare : 
Combinatul Chimic cu Uzi
nele Iui de sodă și îngrășă
minte minerale. Nevoile vii
torului mare complex indus
trial, în special cele legate 
de transportul produselor sa
le — ciment, sodă calcinată, 
îngrășăminte chimice etc. — 
au impus deschiderea unui 
nou șantier in cadrul actua
lului cincinal bulgar pentru 
construirea portului „Varna- 
Vest**.

Prin canalul care va lega 
lacurile Varna și Beloslav, 
plasate in vestul orașului 
Varna, Devnia va deveni port 
Ia Marea Neagră. Cete mai 
mari lucrări le va necesita 
amenajarea lacului Beloslav : 
pină la terminarea portului, 
de aici vor trebui să fie 
extrase peste 46 milioane me
tri cubi de păinînt.

La începutul lunii septem
brie a anului viitor, grafice
le prevăd intrarea în exploa
tare a primelor cinci locuri 
de acostare a vapoarelor.

In prezent, lucrările se

PRAGA 13 — Corespon
dentul Agerpres, C. Prisăca- 
ru, transmite : Cea mai mare 
întreprindere producătoare de 
aparatură și instalații tehni- 
co-medicale din Slovacia este 
Uzina „Hirana" din Staroe 
Ture, un mic orășel aflat nu 
departe de Bratislava. Aceas
tă importantă unitate indus
trială slovacă a luat ființă în 
anul 1945 pe locul unei iniei 
și vechi fabrici. Au fost con
struite noi și moderne secții 
care au permis creșterea pro
ducției in ultimele două de- 
denii de 14 ori față de pri
mul an de activitate. La sfîr- 
șitul actualului cincinal, uzi
na urmează să realizeze o 
producție mai mare cu 70 Ia 
sută în comparație cu anul 
trecut și să dubleze pe cea 
destinată exportului.

In ultimii ani. parteneri 
din străinătate au manifestat 
un interes deosebit față de 
instalațiile electronice com
plexe folosite în cercetările 
cardio-vasculare, precum și la 
supravegherile postoperatorii. 
Uzina se mîndrește, de ase
menea. cu instalațiile folosi
te în stomatologie, numărîn- 
du-se acum printre cele mai 
importante întreprinderi eu
ropene cu profil similar. Zil
nic. in secțiile ei se reali
zează 1500 de astfel de insta
lații.
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R. P.D. Coreeană sprijină propunerea 
privind retragerea

de pe teritoriul
PHENIAN 13 (Agerpres).

— Intr-o declarație transmi
să de A.C.T.C. cu privire la 
propunerea țărilor socialiste, 
precum și a țărilor din Asia 
și Africa de a se include pe 
ordinea de zi a sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U. 
problema „retragerii trupelor
S. U.A. și a tuturor celorlal
te trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub steagul 
O.N.U.14 și problema „Dizol
vării Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Core
ei", se arată că guvernul
R. P.D. Coreene și întregul po
por coreean sprijină întruto- 
tul această propunere justă, 
care reflectă premisa impor
tantă a realizării reunificării 
pașnice a Coreei. Trupele a- 
gresoare imperialiste ale
S. U.A. trebuie să fie retrase 
imediat din Coreea de sud, 
iar „Comisia O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Core
ei" să fie dizolvată — subli
niază declarația.

Guvernul R.P.D. Coreene, 
se spune în continuare, insis
tă în mod consecvent ca, du
pă retragerea trupelor agre
soare imperialiste ale S.U.A. 
și a tuturor celorlalte trupe 
străine din Coreea de sud, 
reunificarea patriei să se re
alizeze în mod independent, 
de către poporul coreean în
suși. fără nici un amestec al 
forțelor din afară, pe princi
pii democratice și pe căi paș
nice.

trupelor străine 
Coreei de sud
Menționînd programul in 

opt puncte, de înfăptuire a 
reunificării pașnice, indepen
dente a patriei, propus de A- 
dunarea Populară Supremă 
a R.P.D. Coreene, declarația 
relevă câ, datorită eforturilor 
sincere ale guvernului R.P.D. 
Coreene, s-au stabilit contac
te între organizațiile de Cru
ce Roșie din Coreea de nord 
și Coreea de sud pentru a 
discuta problemele realizării 
de călătorii libere, de vizite 
reciproce și schimburi libere 
de corespondență între mem
brii de familie, rudele și pri
etenii despărțiți în nord și 
sud, ale identificării acesto
ra și aranjării de întîlniri 
între ei.

In asemenea circumstan'c, 
se subliniază în continuare, 
Națiunile Unite nu trebuie 
să se amestece în problema 
reunificării Coreei, problemă 
internă a poporului coreean. 
Guvernul R- P- D. Coreene 
consideră că, atît timp cit se 
va discuta problema coreea
nă la Națiunile Unite, repre
zentantul R. P. D. Coreene, 
parte interesată, trebuie să 
fie invitat să ia parte la a- 
ceste discuții. Nici o discuție 
concretă în legătură cu pro
blema coreeană nu poate să 
fie fără participarea repre
zentantului R.P.D. Coreene, 
singurul stat legitim al națiu
nii coreene, care reprezintă 
adevăratele interese naționa
le și dorința întregului popor 
coreean din nord și din sud.

® O comisie prezidențială a 
recomandat guvernului Statelor 
Unite să ia măsuri de repre
salii economice împotriva ță
rilor care naționalizează pro
prietățile firmelor nord-ameri- 
c-ane fără „compensații prompte 
și adecvate11.

Transmițând știrea, agenția 
UPI, observă că „această men
talitate se află la baza unora 
din atitudinile dure11 ale Wa
shingtonului în relațiile econo
mice și comerciale cu America 
Latină.

• Alexei Kosighin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Harold 
Wilson, lider ai partidului la
burist britanic, care se află în
tr-o vizită în 
Alexei Kosighin și Harold Wil
son a avut loc 
prietenească cu privire la o se
rie de probleme internaționale 
și ale relațiilor sovieto-engleze, 
relatează agenția TASS.

U.R.S.S. Intre

o convorbire

• Edvard Kardeli, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., membru al Con
siliului Federației, a primit la 
Liubliana pe Herbert Wehner, 
vicepreședinte al Partidului So
cial-Democrat din R. F. a Ger
maniei, care se află într-o vi
zită în Iugoslavia,

Q Conform unei legi pro
mulgate la sfîrșitul săptămâ
nii trecute, în Libia a fost în
ființată „Corporația națională 
pentru aprovizionare1* care va 
controla importurile și comer
cializarea în țară a principale
lor produse. Se precizează că 
acest organism va fi plasat sub 
autoritatea Ministerului Econo
miei.

O Mii de portoricani au de
monstrat duminică pe străzile 
orașului San Juan. cerind a- 
brogarea statutului de „stat li
ber asociat la S.U.A." și pen
tru acordarea independenței 
insulei Porto Rico. Peste 25 000 
de persoane, din întreaga insu
lă, au participat la această de
monstrație prilejuită de desfă
șurarea in capitala insulei a 
conferinței anuale a guvernato
rilor statelor americane.

@ La Observatorul astrono
mic din Biurakan a avut loo 
un simpozion sovieto-american 
pe tema „Legături cu civilizații 
extraterestre".

• La invitația ministrului 
comerțului exterior a.1 R. P. 
Ungare, Jozsef Biro, duminică 
a sosit la Budapesta, într-o vi
zită de două viile, ministrul co
merțului exterior al Indiei, Salit 
Misii ra.

• La invitația lui Mahmud 
Riad, vicepremier și ministru 
de externe al Republicii Arabe 
a Egiptului, la Cairo a sosit 
într-o vizită oficială ministrul 
de externe al Marii Britanii, 
Alec Douglas Home. Intr-o de
clarație făcută la sosire, mi
nistrul britanic a relevat că dis
cuțiile pe care le va purta în 
capitala egipteană se vor referi 
la situația din Orientul Apro
piat, precum și la soluționarea 
crizei din această regiune pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

• In Nicaragua, un bilanț 
provizoriu înregistrează o sută 
de inorți, numeroși dispăruți, 
sute de locuințe distruse și 
mii de persoane rămase fără 
adăpost, ca urmare a uraga
nului .Edith** care a devastat 
duminică, pe o întindere de 
300 fcm, litoralul estic al ță
rii. Au fost luate măsuri de 
urgență pentru preintimpina- 
rea epidemiilor în zona ca- 
lamitată.

• Agenția MTI informează 
că, la 12 septembrie, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Un- 

avut o 
în localitatea Șopron 

cu ministrul afacerilor externe 
al Austriei, Rudolf Kirchschla- 
ger. Cei doi miniștri au făcut 
un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea colaborării 
dintre Ungaria și Austria, pre
cum și in- legătură cu o serie 
de probleme internaționale ac
tuale.

gare, Janos Peter, a 
întîlnire

Vietnamul de sud
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Știrile transmise din Saigon de 
agențiile internaționale de pre
să informează că în Vietnamul 
de sud detașamentele Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
continuă • atacurile asupra po
zițiilor și dispozitivelor ameri- 
cano-saigoneze. In provincia

Quang Tri, scrie coresponden
tul agenției France Presse, for
țele patriotice au angajat lupte 
cu unitățile Saigoneze, iar în 
provincia Binh Duong, artileria 
Frontului Național de Eliberare 
a bombardat cu rachete și mor- 
tiere o poziție a parașutiștilor.

• întreprinderea poloneză de 
comerț exterior Budimex a 
semnat cu concernul interna
țional „Evroproekt" un acord 
pe baza căruia specialiștii po
lonezi vor construi la Lune- 
burg, în R. F. a Germaniei, un 
mare complex balneologie. Pe 
șantierul de la Luneburg, in
formează agenția PAP, a sosit 
deju primul grup de construc
tori polonezi.

O Premierul egiptean, Mah
mud Fawzi, a prezentat pre
ședintelui Anwar Sadat demi
sia guvernului Republicii Ara
be a Egiptului — informează 
postul de radio Cairo și coti
dianul „Al Ahram*1, reluate de 
agențiile France Presse și Reu
ter. Președintele Sadat l-a în
sărcinat pe Mahmud Fawzi cu 
formarea unui nou cabinet, ce- 
rîndu-i, totodată, să-și exercite 
prerogativele pînă la constitui
rea acestuia.

• La invitația Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice. 1 
Moscova a sosit o delegație a 
Adunării *’ ~ ~
Vietnam, condusă _  „
Van Hoan, membru al Bii-ou- 
lui Politic ai C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale.

la

Naționale a R. D. 
de Hoang

• La invitația Sovietului Su-« 
prem al U.R.S.S., la Moscova a 
sosit o delegație a Riksdagului 
Suediei, condusă de președin
tele acestuia, Henry Allard, a- 
nunță agenția TASS.

• Primul adjunct al mi
nistrului comerțului exterior 
al României, Nicolae Nicolae, 
care se află în Cehoslovacia 
cu ocazia ediției de toamnă 
a celui de-al 13-lea Tîrg in
ternațional de la Brno, a fost 
primit de ministrul comer
țului exterior al R. S. Ceho
slovace. Andrcj Barcak.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice 
și comerciale dintre Româ
nia și Cehoslovacia.
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