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Conferința națională a scriitorilor

Dintre hotărîrjle adoptate de Ple
nara G.C. al P.C.R. din 18 apri
lie a. c., convocarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român suscită un interes major toc
mai prin faptul că aceasta este che
mată să facă o analiză profund ști
ințifică, marxist-leninistă, cu privi
re la înfăptuirea hotărîrilor Confe
rinței Naționale și ale Congresului 
al X-lea al P.C.R., și la măsurile 
de perfecționare în continuare a 
conducerii și planificării activității 
economico-șociale, Ia dezvoltarea de
mocrației socialiste.

Amplul proces de înnoire a con
ținutului și formelor de lucru în 
toate domeniile de activitate pla
sează clasa muncitoare în rolul de 
clasă conducătoare cu un larg ori
zont de cunoștințe politice, profe
sionale și de cultură generală, cu 
bogată experiență în producția ma
terială și conducerea societății. A- 
cest cadru de afirmare a clasei mun
citoare în practica construcției so
cialiste constituie elementul esențial 
în care se dezvoltă democrația mun
citorească în plină acțiune.

Oamenii muncii, în dubla lor ca
litate de proprietari și producători 
ai bunurilor materiale și spirituale, 
participă tot mai plenar la con
ducerea societății. Prezența repre
zentanților clasei muncitoare în or
ganele de conducere economice, so
ciale și de stat, confirmă în mod 
grăitor democrația noastră socialistă.

In comitetele oamenilor muncii 
din unitățile economice și șantierele 
municipiului Petroșani, cei 113 mun-

...Mă plimb, cu pași egali, a- 
parent impasibil, pe culoarele po
liclinicii clin Petroșani și privesc 
oamenii. Pacienți, cu „necazuri". 
Curg in sus și în jos — „muți 
ca o lebădă", vorba poetului. Ii 
privesc și, nu știu de ce, dar 
simt că e ceva tulbure in această 
mișcare a lor continuă. Aș vorbi 
cu fiecare, măcar un singur mi
nut, i-aș întreba ce părere au ei 
despre... sănătate și despre doc
torul..., dar mă tem că mi-ar răs
punde, glaciali și intrigați i lasă- 
mă, dom'le, în pace. Și-atunci 
mă mulțumesc doar să le înre
gistrez plimbarea zigzagată... Am 
fost întotdeauna gata să renunț 
la ceva ce mi se refuza. Nu știu

citori, reprezentanți aî colectivelor 
de oameni ai muncii, își exercită cu 
răspundere mandatul încredințat în 
conducerea întreprinderii, dar mai 
ales, se afirmă în realizarea efecti
vă a sarcinilor ce revin colectivelor 
de muncă. Printre aceștia se eviden
țiază Constantin Bîgu, Hristache 
Borș, Nicolae Popenici de la E. M. 
Lonea; Chiriță Enache și Constantin 
Stan de la E. M. Petrila; llie Ti- 
ron, Vespasian Catană, Teodor Mo- 
cuța de la E. M. Vulcan, Vasile Ru- 
șitoru, Benedek Binolon și Ioan Pre- 
doșan de la E. M. Lupeni, Constan
tin Sutaru dc la E. M. Dîlja ș. a.

Instituționalizarca adunărilor oa
menilor muncii a creat cadrul prac
tic pentru participarea muncitorilor 
la conducerea și planificarea pro
ducției. La adunările oamenilor 
muncii din acest an, cci peste 2 C00 
de muncitori participant la discu
ții au făcut încă 1 500 de propu
neri privind organizarea producției 
și a muncii, folosirea la un nivel su
perior a bazei tchnico-materiale în 
vederea realizării și depășirii pla
nului.

De aici rezultă marca responsabi
litate ce revine sindicatelor, ca or
ganizații profesionale ale clasei mun
citoare, pentru realizarea propuneri
lor făcute dc către muncitori în ca
drul adunării salariaților, ori cu alte 
prilejuri.

Democrația muncitorească în ac
țiune se manifestă în mod plenar și 
prin exercitarea controlului muncito-

rcsc asupra activității comerțului, u- 
nităților producătoare de bunuri de 
larg consum, asupra unităților și 
întreprinderilor de deservire a popu
lației. De altfel, prin legea adoptată 
la recenta sesiune a M.A.N., contro
lul muncitoresc capătă o rază tot 
mai largă, extinzîndu-se și asupra 
altor activități social-culturale puse 
în slujba poporului. Va intra sub 
controlul oamenilor muncii transpor
tul în comun, protecția muncii în 
unitățile economice, modul cum se 
realizează măsurile pentru preveni
rea poluării atmosferei și alte pro
bleme.

Merită evidențiat laptul că, în ca
drul controlului muncitoresc, ce se 
va desfășura sub conducerea Frontu
lui Unității Socialiste, vor fi cu
prinși un număr mai marc de oa
meni ai muncii din producție. Ast
fel, dacă pînă acum în Valea Jiu
lui numărul echipelor de control 
obștesc alese de oamenii muncii se 
cifra la 98, pe baza noii legi numă
rul lor va ajunge la 154, iar nu
mărul muncitorilor cuprinși pentru 
exercitarea controlului va depăși 
7GC.

In urma măsurilor adoptate de or
ganele centrale de partid și sindi
cat, a crescut numărul muncitorilor 
direct productivi cuprinși în condu
cerile organizațiilor sindicale. Edifi
cator este în acest sens faptul că la 
unitățile economice și de construcții 
din municipiu, numărul muncitori
lor aleși în organele sindicale repre
zintă peste 65 Ia sută din cei aleși 
în comitetele și consiliul munici
pal al sindicatelor.

Acest lucru a făcut ca activitatea 
și conținutul muncii organelor sindi-

In acest sfîrșit incandescent de primăvară sintem urmă
ritorii unei pasionante dezbateri <le către întreaga obște scri
itoricească a Tezelor Conferinței Naționale, ample și răspica
te, limpezi formulări ale responsabilităților pe care conduce
rea Uniunii Scriitorilor le-a supus meditației colective a 
făurarilor de frumos. In pragul Conferinței, care va încheia 
durata febrilă a actualei confruntări a tuturor condeierilor, 
se reliefează pregnant răspunsul sincer și lucid al adeziunii 
la fremătătoarea noastră ambianță contemporană. Adăugind 
noi dimensiuni, noi valențe creației, scriitorii comuniști îm
plinesc forța acesteia, ei înșiși coboară masiv în forum, își 
verifică, prin sunetul afectiv din mijlocul Cetății, durabili
tatea operei

Mai mult decît pentru poeții lirici și epici, pentru cei 
dramatici, confruntarea cu realitatea vie. dinamică, cu uma
nitatea noastră cotidiană este izvorul viabilității, căci litera
tura dramatică alimentată din pulsațiile de viață actuală, 
din clocotul vieții muncitorului, țăranului, intelectualului, a 
edificatorului de azi și mîine al societății, cîștigă rezonanțe 
în marile receptacul colectiv, în sensibilitatea mobilă a pu
blicului pentru care trebuie creată literatura dramatică. Nu- 
mai o „artă deschisă realității, care să joace un rol activ în 
procesul de formare a noii lumi".. — cum afirmă Tezele — 
are șanse de viabilitate, de perenitate, căci singur militantis
mul politic acordă actualului creator timbrul originalității 
implică autenticitatea operei.

Arta trăiește prin și pentru realitate, prin ambianța 
noastră socială, văzută în istorica ei devenire dialectică. Li
teratura dramatică pe care o așteptăm este aceea care izvo
răște din fluxul ascendent, din drumul înainte și în sus al 
nostru de acum și din viitor, din substanța densă a trăiri
lor, „din preocupările curente ale oamenilor". Marea litera
tură dramatică este cea a adevărurilor esențiale, descoperite 
nu prin cantonarea in abstracțiuni sau fuga în experimente 
sterile, livrești, împrumuturi mimetice care anemiază, ci scă- 
părind amnarul inspirației de „cremenea realului", patetic 
și generos. Se vor isca astfel frumusețile plauzibile sondind 
miezul fierbinte al cotidianului trepidant.

Teatrul nostru e unul conștient, politic ce tălmăcește re
alitățile din jur în spirit cetățenesc, de neistovită prefacere, 
descoperindu-ne istoria în prezent, și eternitatea în clipele 
actualității.

Prof. Ironim MUNTEANU 
directorul Teatrului de stat „Valea Jiului" 

Petroșani

La sectorul I al exploatării 
miniere Lonea locul de frun
taș în întrecerea socialistă, ca 
și în primele luni ale anului, îl 
ocupă ortacii minerului șef de 
brigadă Marin Ciubăr, de la a- 
batajul cameră numărul 103.

De la începutul lunii și pînă 
acum vajnicii mineri, conduși 
pe schimburi de Nicolae Bălău- 
(ă, Nicolae Oloieru, Nicolae Ai

rinei Și Patru Bordeanu au reu
șit să extragă 140 tone de căr
bune peste planul încredințat, 
depășirea fiind realizată prin 
creșterea randamentului stabi
lit în foaia de acord cu 600 
kg/post miner. Alături de buna 
organizare și disciplină care 
caracterizează acest colectiv, 
muncitorii abatajului sînt cu- 
noscul.i și ca foarte buni gospo
dari.
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dacă e bine. Cred că nu... Poate, 
insistînd, aș fi aflat măcar un pa
cient care să primească „vizita" 
întrebărilor mele. Poate! Dacă 
l fi reușit să-mi „vindec" cîndva 
trăsătura de caracter despre care 
vorbeam mai sus, aș fi putut să 
înlătur și preconcepția apropierii 
de pacienți. Precis! Doresc să 
mă edific — pentru că ceva, ceva 
Știu — asupra diferenței (despre 
existența căreia mă convinsesem) 
dintre starea psihică a pacienților 
policlinicilor și cea a internaților 
în unități spitalicești.

.Intru în cabinetul oftalmolo
gie. Mă intîmpină, deosebit de 
afabil, medicul Nicolae Marian, 
îmi arată oftalmoscoapcle sale, 
camera obscură, adaptometrul și 
discutăm. De 17 ani lucrează la 
Petroșani. Din 1955. De altfel, 
nu și-a exercitat și altundeva pro
fesiunea. Doar aici, la Petroșani. 
S-a legat de oamenii acestor lo
curi. E stimat și căutat. Are pro
gram dirijat: spital-policlinică. 
Ocupat mereu... Arunc o privire 
circulară și vreau să aflu dacă e 
bine dotat cabinetul pe care-l 
conduce. „Avem aici tot ce poa
te exista în unități similare din 
oricare mare oraș al țării. Incon
venientul c alt l: unele aparate 
suferă din cauza poluării... Ce 
să-i facem ? Avem pacienți mulți, 
foarte mulți. Și din Petrila, Lo
nea și uneori
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Prin intermediul firului de te
lefon am putut afla despre o 
nouă „intervenție" în folosul 
producției minei fruntașe pe 
bazin, Uricani. Inginerul Silviu 
Costea ne-a relatat că la sec
torul III al exploatării în zile
le de duminică și luni - cînd 
s-au făcut probele tehnologice 
- a fost schimbat fluxul de 
transport la orizontul 520, blo
cul 5/3, stratul 15, prin monta
rea unei benzi transportoare 
de 380 m în locul celei vechi, 
de 280 m.

Avantajele noii variante a 
fluxului de transport sînt con
siderabile :

* concentrarea producției re
zultate din lucrările de pregătiri 
în același ax colector cu produc
ția abatajului utilat cu complex 
mecanizat de susținere OMKT din 
stratul 15 ;

n pagina
a 2-a :

•$> creșterea capacității 
transport pe traseul respectiv ;

eliminarea a cinci transpor
toare metalice care suplineau pî
nă acum diferența de lungime ;

❖ eliminarea stagnărilor dato
rate fluxului de transport ;

<§> excluderea posibilităților de 
accidentare și avarii ;

«§> ușurarea aprovizionării cu 
material a brigăzilor de mineri.

Au participat echipele de elec- 
tro-lăcătuși conduse de Gheorghe 
Nichițelea, llie Amorăriței, Miklos 
Elek, Ladislau Monory și Petru Și- 
ran avînd la „pupitrul de coman
dă" pe inginerul electromecanic 
losif Ghonczi.

Este una din faptele prin care 
este sprijinită inițiativa in care e 
angrenat întregul colectiv din sec
tor, aceea de a depăși planul de 
producție al acestei luni cu 1500 
tone de cărbune.

Lucrările Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor au 
continuat, sîmbătă dimineața, în 
ședințe Pe secții și comisii 
specialitate.

Ambele dezbateri care au 
vut loc au permis abordarea 
larg și adîncirea unor importan
te aspecte ale principalelor

Gata de recepție
Intensificînilu-și eforturile pentru realizarea obiectivelor 

social-culturale planificate a se da în folosință în cursul a- 
cestui trimestru, harnicii constructori de pe șantierul nr. 1 
Petroșani al T.C.H. au terminat lucrările la blocul I) 1—8 cu 

de apartamente din cartierul Aeroport VI.
Executarea unor lucrări de bună calitate, atît la partea 

construcție, cit și la instalații și finisări în apartamentele, 
două și trei camere, cu confort îmbunătățit, oferă

30

de
cu
selc acordării unui calificativ bun de către comisia 
cepție.

In cursul săptăminii viitoare, încă 30 de familii 
muta în apartamentele noi din blocul amintit.

premi
ile re-

se vor

cit’

ca
pe

probleme ce preocupă intelec
tualitatea tehnică din țara noas
tră, în vederea sporirii și perfec
ționării continue a producției 
materiale, creșterii eficienței e- 
conomicc, prin promovarea pro
gresului tehnico-științific în in
dustrie, agricultură și în celelal
te ramuri ale economiei națio
nale.
■ După-amiază, lucrările Con
ferinței s-au desfășurat în plen, 
în sala Ateneului Român.

La reluarea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. a! P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

In continuarea dezbaterilor, 
pe marginea ordinii de zi a con
ferinței. au luat cuvînțul : ing. 
Ștefan Negoiță, de la Șantierul 
Naval Drobeta Turnu Severin, 
Secretar al comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor, ing. 
Racz Attila, de la Exploatarea 
Minieră Bălan, acad. Ștefan Bă
lan, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Inginerilor Și

In cursul dimineții de sîmbătă, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au vizitat expoziția „Au- 
toutilări și tehnologii noi realizate 
în întreprinderile industriei con
strucțiilor de mașini".

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit în această vizită de to
varășii MANEA MANESCU, ILIE 
VERDEȚ, MAXIM BERGHIANU, 
GHF.ORGHE CIOARA. FLORIAN 
DANALACHE, precum și de to
varășii loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, Ion Crăciun, ministrul indus
triei ușoare, de membri ai condu
cerii altor ministere economice și 
instituții centrale de specialitate.

Amenajată într-unul din pavili
oanele marelui complex expozițional 
din Piața Scînteii, expoziția reuneș
te circa 250 mașini-agregat, mașini 
specializate, utilaje specifice unor ra
muri industriale, instalații și echi
pamente industriale, toate rezulta
te remarcabile .ale preocupării pro- 
iectanților și constructorilor de ma
șini din întreaga țară pentru a rea
liza cu mijloace proprii o cît mai 
largă gamă dc mașini și agregate 
necesare producției curente din în
treprinderi. Sute de panouri, mache
te, fotografii și scheme tehnice re
dau, de asemenea, tehnologiile noi 
introduse sau în curs de însușire în 
industria constructoare de mașini, 
metode de lucru de mare produc
tivitate care s-au dovedit deosebit 
de eficiente în creșterea producției, 
a productivității muncii și a ren
tabilității întreprinderilor.

Ca și în alte împrejurări, tovară-

șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
lalți conducători de partid și de 
stat au fost întâmpinați la sosirea 
în pavilionul expozițional de un 
marc număr de constructori de ma
șini — directori și alte cadre de 
conducere din centralele industriale 
ale construcției de mașini, din uni
tăți cu statut de centrală și insti
tute de cercetări și proiectări ale 
industriei constructoare de mașini, 
alți specialiști din această pri
mă ramură a economiei noastre na 
ționale — care au făcut o călduroa
să primire secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți.

Vizita începe în standurile Insti
tutului de cercetări tehnologice pen 
tru construcții de mașini, institui 
central pe ramură care se ocupă 
de cercetarea proceselor tehnologice 
și proiectarea utilajelor în domeniul 
construcțiilor de mașini. Una din 
principalele măsuri de îmbunătățire 
a sistemului de conducere în Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini este realizarea sistemului de 
prelucrare automată a datelor. Pînă 
în prezent, această ramură dispune 
de două centre proprii de calcul 
la București — în Instifutul de cer
cetări tehnologice pentru construcții 
de mașini, și la Brașov pe lingă 
Uzina de tractoare. Schema gene
rală a sistemului informatic al 
M.I.C.M., prezentă în expoziție, a- 
rată că pînă în anul 1975 această 
ramură va avea 9 centre proprii de 
calcul. Celor existente li se vor a- 
dăttga astfel asemenea unități de 
calcul pe lîngă marile unități con
structoare de mașini de la Bucu
rești, Reșița, Craiova, Pitești etc. 
Secretarul general al partidului, cei
lalți oaspeți sînt informați că insti
tutul dispune de specialiști cu înaltă

calificare, de laboratoare modern u- 
tilate și de un atelier de prototi
puri, condiții care creează posibili
tatea de a se efectua cercetări, de 
a se elabora tehnologii și proiecte 
de execuție în toate ramurile con
strucțiilor de mașini. Explicîndu-se 
caracteristicile tehnice și de funcțio
nalitate ale unor utilaje, se sublinia
ză că în anul 1971 s-au realizat o 
serie de mașini-unelte și utilaje com
plete, precum și linii de fabrica
ție care joacă un rol important în 
dezvoltarea și perfecționarea pro
cesului de fabricație. La Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
se preconizează ca, în anul 1975, 
25 la sută din volumul de investiții 
și utilaje din această ramură să fie 
realizat în cadrul acțiunii de auto- 
utilare, față de numai 12,3 
cît s-a realizat în 1971.

Specialiștii informează pe 
rul general al partidului, 
lalți oaspeți că acțiunea de 
lare în această ramură a fost extin
să. Fapt deosebit de semnificativ și 
cu repercusiuni favorabile de largă 
amplitudine, acțiunea de autoutilare 
este concepută și se desfășoară nu 
numai pentru nevoile proprii, ci 
caută să satisfacă necesitățile de do
tare și ale altor uzine. Se contu
rează tot mai mult un proces de 
întrepătrundere a preocupărilor și 
intereselor unui tot mai mare nu
măr de uzine, grupuri de uzine și 
centrale în acțiunea de modernizare 
și lărgire a bazei tchnico-materiale 
prin valorificarea gîndirii tehnico- 
inginerești proprii, fapt ce conduce 
nemijlocit la importante realizări
tehnice originale, la însușirea unor

Adunarea generală a Academiei 
de științe sociale și politice 

și-a
Sînibătă s-au încheiat în Ca

pitală lucrările Adunării gene
rale a Academiei de științe so
ciale și politice - a Republicii 
Socialiste România.

In lumina sarcinilor rezulta
te din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Cu privire 
la programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologi
ce, ridicarea nivelului generai 
al cunoașterii și educației so
cialiste a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor e- 
ticii și echității socialiste și co
muniste" și a Ilotărîrii Plena
rei G.C. al P.C.R. din 3—5 ro

iembrie 1971, precum și a teze
lor expunerii secretarului gene
ral al partidului nostru cu pri
vire la știința conducerii socie
tății, adunarea generală a anali
zat activitatea desfășurată de 
Academia de științe sociale și 
politice în anul 1971 și obiecti
vele ce îi revin în perioada 
1972—1973.

Pentru ridicarea continuă a 
activității de cercetare din do
meniul științelor sociale și po
litice la nivelul exigențelor ac
tuale, a creșterii rolului Acade
miei de științe sociale și politi
ce în activitatea ideologică și 
educativă, a sporirii contribuției 
sale la soluționarea problemelor 
fundamentale ale construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și afirmării mai pu
ternice în dezvoltarea gîndirii

sociale din țara noastră, a fost 
dezbătut un amplu plan de 
măsuri pe perioada 1972—1973. 
In cadrul planului o importan
ță deosebită se acordă măsuri
lor pentru mobilizarea colecti
velor de cercetare în vederea 
întîmpinării Conferinței națio
nale a partidului nostru din iu
lie 1972 cu noi realizări științi
fice. puse în slujba progresului 
economic și social al țării.

La dezbaterile pe marginea 
raportului Prezidiului și planu
lui de măsuri ale Academiei au 
luat cuvîntul t acad. Alexandru 
Bîrlădeanu. prof, univ dr. doc. 
Al. Dima — directorul Institu
tului de istorie și teorie litera
ră „G. Călinescu". Adrian Du-

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
președinte de onoare al Academiei de științe 

sociale și politice a
Republicii Socialiste România

Tehnicienilor, Eugenia Pâ
rău, de la Uzina de anvelope 
„Victoria" — Florcști. Eustațiu 
Nicolae, cercetător Ia Institutul 
de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice — Fundulea, 
acad. Alexandru Codarcea, ing. 
Emil Marcoci, președintele Co
misiei județene a inginerilor și 
tehnicienilor — Neamț, ing. dr. 
Pascu Vlaieu, de la Cabinetul 
județean de organizare a pro
ducției și a muncii Sălaj. Geor
ge Popa, inginer-șef la Fabrica 
de conserve din Tecuci, acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socia
liste România, ing. Virgil Găr- 
duș, președintele Comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor de la 
Uzinele ,.23 August". Iosif WaD 
ter, secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, ing. Viorica Bălan, vice
președinte al Consiliului jude
țean a! sindicatelor — Timiș, 
președinte al Comisiei județene 
a inginerilor și tehnicienilor.

Lucrările Conferinței conti
nuă. (Agerpres)
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In zilele de 19 și 20 mai 1972, 
s-au desfășurat lucrările Adunării 
Generale a Academici de științe 
sociale și politice, în cadrul că
rora, pe baza raportului Prezidiu
lui Academici, s-a analizat activi
tatea desfășurată în anul 1971 și 
obiectivele principale ce revin in
stituției noastre în perioada ur
mătoare. Adunarea generală a fost 
precedată de sesiunea științifică 
cu tema „Făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
care a prilejuit elaborarea unor 
studii valoroase și o rodnică dez
batere multidisciplinară.

In discuțiile care au avut loc, 
participanții la sesiune — membri 
ai Academiei, cercetători și ca
dre didactice — au abordat în- 
tr-un spirit de exigență și res
ponsabilitate, sarcinile puse de 
partid în fața științelor sociale, 
concentrîndu-se în dezbateri asu
pra întîmpinării Conferinței Na
ționale a partidului din iulie a.c. 
cu noi realizări științifice și în 
opera de educare socialistă a oa
menilor muncii.

In lumina planului de măsuri 
adoptat de Adunarea generală, 
activitatea Academiei va fi orien
tată în următoarele direcții prin
cipale :

— Unitățile 'e cercetare știin
țifică ale Academiei de științe 
sociale și politice, membrii Aca
demiei, cercetătorii științifici și 
cadrele didactice din domeniul 
științelor sociale vor întîmpina 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Roman din iulie 1972 
cu noi contribuții științifice puse 
in slujba progresului economic și 
social al țării noastre, a afirmă
rii mai puternice a științei și cul
turii naționale. Rezultatele inte
grale sau parțiale ale unor cer
cetări cu finalitate aplicativă vor 
fi prezentate conducerii superioa
re pentru a servi activității de 
perfecționare a conducerii econo
miei naționale, a vieții sociale și 
procesului de decizie.

— Institutele și centrele dc cer
cetare, cercetătorii din științele 
sociale, cu deosebire cci din do
meniul economiei și sociologiei își 
vor spori participarea la acțiunile 
ce se desfășoară sub îndrumarea 
Comisiei centrale de partid și de 
stat pentru elaborarea prognoze
lor de dezvoltare economico-so- 
cială a României, precum și la 
vasta activitate de fundamentare 
a planului cincinal de dezvoltare 
a României, pe perioada 1976— 
1980.

— Prezidiul Academiei va con-

centra clorturile cercetătorilor și 
colaboratorilor Academici pentru 
realizarea celor 66 de teme prio
ritare aprobate de Secretariatul 
C.G. al P.C.R., care, prin carac
terul lor complex, multidiscipli- 
nar și interinstituțional, vor con
duce la sporirea contribuției Aca
demici în soluționarea unor pro
bleme majore ale vieții economice 
și sociale

— Promovarea dezbatei ilor vii, 
a schimbului larg de păreri asupra 
unor probleme actuale din dife
rite domenii ale științelor socia
le, în condițiile stimulării spiri
tului creator, al fermității ideolo
gice marxist-leniniste și intran
sigenței față de concepțiile idea
liste retrograde.

In cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân vom imprima lucrările ști
ințifice privind :

— Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate;

— Studii despre știința 
ducerii societății socialiste;

— Probleme ale crește, i> 
lui conducător al P.C.R. și
vollărti democrației socialiste;

— Valorilicarea critică a moș
tenirii culturale.

Academia de științe sociale și 
politice va organiza împreună cu 
alte instituții o expoziție a căr
ții sociale și politice.

Folosim acest prilej pentru a 
vă exprima, încă o dată, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sen
timentele noastre de profundă 
stimă pentru indicațiile și spri
jinul pe care ni l-ați dat în mod 
constant, pentru grija pe care o 
manifestați față de dezvoltarea 
științelor sociale și politice, față 
de îmbunătățirea continuă a ac
tivității ideologice și educative, 
îndreptată spre dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, spre așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe principi
ile eticii și echității socialiste și 
comuniste.

Conștienți de înalta răspundere 
ce le revine, lucrătorii din do
meniul științelor sociale și poli
tice sînt hotărîți să muncească cu 
abnegație și devotament pentru a 
traduce în viață sarcinile trasate 
de conducerea partidului științelor 
sociale și se angajează să închine 
întreaga lor capacitate creatoare 
operei de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

ADUNAREA GENERALA 
A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 

SOCIALE ȘI POLITICE
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zoologică DIN PĂDUREA (IIIZID

De puțin timp pădurea Chi
zid, la poalele căreia incepe 
Orașul Muncitoresc, a devenit 
locul preferat al plimbărilor de 
după amiază pentru foarte 
multi hunedoreni. Nenumăratele 
puncte de atracție care se gă
sesc în această pitorească pă
dure, atrag în zilele de sărbă
toare mii de siderurgiști, con
structori și alți oameni ai mun
cii din municipiul Hunedoara, 
care vin împreună cu familiile 
lor să-și petreacă timpul liber 
cit mai plăcut, mai util.

Baza de agrement din pădu
rea Chizid este o exprimare 
foarte exactă a ceea ce ne-am 
obișnuit să spunem despre en
tuziasmul și priceperea hunedo- 
renilor în acțiunile de muncă 
patriotică. Din inițiativa orga
nelor locale de partid și de stat, 
o deputaților, cu sprijinul larg 
al cetățenilor, aici s-a constru
it un teatru în aer liber, o pis
tă de carting pentru pionieri și 
școlari, un labirint, iar pe lizi
era pădurii, între pomii i'nalți, 
au apărut, din munca și fante
zia oamenilor numeroase ma
gazine pentru jucării, dulciuri 
și răcoritoare, în formă de ciu
percă, buturugă, pară, grotă, 
aduse parcă din lumea basmu
lui. Tot aici, pentru cei mai mici 
vizitatori, s-a construit o linie 
pentru un mini-tren, care stră
bate întreaga pădure. Există o 
gară, mai multe stații, așa cum 
îi stă bine unei linii ferate pen
tru copii.

Dar punctul de atracție care 
cunoaște cea mai mare anima
ție este grădina zoologică. A- 
menajată în mijlocul pădurii, 
pe o suprafață de mai multe 
hectare, aceasta oferă miilor de 
vizitatori prilejul de a cunoaște 
pe viu, dacă se poate spune a- 
șa, numeroase specii de anima
le și păsări. Deocamdată aici 
s-au adus peste 80 de ani
male sălbatice, păsări exotice 
și de apă, printre care lei, urși, 
vulpi, porci mistreți, lupi, capre 
negre și cenușii din Camerun, 
cerbi, păuni, fazani, bibilici, ve
verițe, nurci și uli, cîini Dingo, 
iepuri belgieni și curcani gre
cești, Grădina Zoo are o foarte 
bogată colecție de păsări.

Construirea acestei grădini 
zoologice din pădurea Chizid, 
nu a fost un lucru ușor. Pen
tru fiecare „pensionar" a tre
buit să se construiască, în cel

LEON...

...Podul de la Cernavodă, 
inaugurat în 1895, a fost con
siderat pînă în anul 1920 cel 
mai lung pod din lume ? Cu 
cei 4088 m lungime ai săi. el 
a rămas totuși pînă astăzi, cel 
mai întins din Europa și de 
pe Dunăre, deși în ultimele 
două decenii, numai în sec
torul danubian românesc el 
a primit încă 3 frați (la Vadul 
Oii, Giurgiu și cel de peste 
barajul Porțile de Fier).

mai propriu înțeles al cuvintu- 
lui, nu numai cuștile obișnuite 
dor și adăposturile care să le 
asigure condiții optime de dez
voltare și hrana corespunză
toare. In prezent se construieș
te o voliero din sticlă pentru 
diferite specii de păsări, se a- 
menajează noile lăcașuri pen
tru viitoarele animale ale gră
dinii zoologice din Chizid. Cu 
pasiunea lor recunoscută, hu- 
nedorenii au știut să treacă cu 
bine peste unele greutăți ine

rente oricărui început și au sa
tisfacția că intr-un timp atît 
de scurt ou Feușit să înfăptuias
că ceea ce și-ou propus. Pen
tru că grădina zoologică, în
treaga zonă de agrement din 
pădurea Chizid, este în primul 
rind, o materializare a efortu
rilor depuse de către toți locui
torii municipiului Hunedoara, 
pentru înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a orașului 
lor.

Mircea NEAGU

...Un document de arhivă 
găsit de cercetători se refe
ră la pămîntu.1 Rovinarilor ? 
In el se arată, printre altele, 
că prin anii 1916—1917 s-au 
săpat la Rov.inari primele 
galerii. Deși în acea vre
me se lucra cîte 10—12 ore 
în galerii, minerii n-au reu
șit în doi ani să scoată decît 
1000 de tone de cărbune.

Astăzi, un singur excava
tor, instalat la mina Roșia

STIATI» > e «e

de Jiu, extrage într-o oră o 
cantitate mult mai mare ..de 
cărbune.

...Orașul Blaj găzduiește 
numeroase vestigii ale tre
cutului, importante obiecti
ve și monumente turistice și 
istorice ? Printre acestea se 
află clădirile din Piața Re
publicii, construite în secolul 
al XVIII-lea, și casele me
moriale a 1 e cărturarilor 
Clheorghe Șincai și Timotei 
Cipariu. Pe o colină care pre
domină localitatea se înalță 
„Teiul lui 
de poetul 
exclamînd 
mică". Un 
ment al i 
lui Iancu 
peste 600 de 
orașului. Tot 
înființată (în 
obște", unde 
învățau carte pentru a de
veni luminătorii satelor. Li
ceul agricol din localitate are 
o grădină botanică școlară 
creată în 1881, considerată a 
fi cea mai veche din Euro
pa.

Eminescu", de un- 
a admirat orașul, 

: „Te salut Romă 
important monu- 

naturii — stejarul 
străjuiește de 

ani în parcul 
la Blaj a fost 

1754) ..Școala de 
fiii de iobagi

Laser chimic
In U.R.S.S. și S.U.A. a fost realizat un laser chimic cu 

acțiune continuă fără o cauză exterioară de producere a 
reacției. La baza funcționării acestui laser se află procese fi
zice și chimice ce se produc în cursul amestecării a două 
fluxuri gazoase. Laserul realizat nu necesită nici un fel de 
surse exterioare de alimentare. El oferă mari perspective 
în ce privește folosirea Iui în Cosmos.

Nou 
edufcorant

O echipă de cercetători japo
nezi au sintetizat recent o mole
culă dotată cu o mare putere 
de îndulcire, de 1 300 — 1 80(1 
de ori mai mare decît aceea 
a zaharozei obișnuite. Noua 
substanță a fost extrasă din ră
șina de pin.

Studii asupra 
alimentației 
rumegătoarelor

Cercetările efectuate in Fran
ța asupra utilizării cerealelor in 
alimentarea rumegătoarelor au 
permis definirea limitelor fi
ziologice in folosirea acestora. De 
pildă, cerealele se pot utiliza in 
proporție de 70—80 la sută in
tr-o rație pentru tineretul bovin 
Și în proporții de 60 la sută din 
rația pentru vacile de lapte. A- 
temenea proporții obligă la re
vizuirea cantității de comple
ment azotați minerali, reconsi
derarea modurilor de distribuire 
șt a formelor de prezentare. De 
altfel, tratamentele tehnologice, 
cum ar fi coacerea, ameliorează 
valoarea nutritivă a unor cerea
le (porumbul), dar costul lor 
limitează posibilitățile actuale 
de aplicare.
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Aparat electric 
pentru străpungerea rocilor

In S.U.A. a fost realizat un 
perforator „fierbinte" care își 
poate crea drumul prin topirea 
rocilor dure, asemenea unui cu
țit fierbinte prin unt, lăsînd în 
urma sa un tunel căptușit... cu 
sticlă. Aparatul este alcătuit 
dintr-un cap de penetrație, o 
secțiune de răcire și o tijă. Ca
pul de penetrație, în formă co
nică (confecționat dintr-un me
tal refractar), este elementul ca
re face contactul cu roca. In 
timp ce aparatul, care degajă o 
temperatură de 1 200 grade C,

înaintează, roca topită este si
lită jă se infiltreze în golurile 
din pereții galeriei. Apoi, în 
contact cu suprafața de răcire, 
această rocă topită se solidifică 
rapid, formînd pe pereții ga
leriei un fel de „căptușeală" 
din obsidian, asemănătoare sti
clei cu o rezistență de com
presiune de 10 ori mai mare de
cît cimentul, constituind o pro
tecție ideală a pereților gale
riei împotriva dărîmării și, tot
odată. rezolvînd și problema e- 
liminărij rocilor dislocate.

■ ...

RE BU S ■ RE B U S ■ REBUS
ORIZONTAL : 1) Amici în exclusivitate; 2) Cînd 

„călcat pe coadă"... merge mai iute...; 3)...împreună — V 
ai genezei...; 4) ...de monolit — La-nccputul primei luni... 
...și pe marginea batiscafului !...; 5) ...ba se trag, ba fug, ba 
se-ncurcă... — ... — ... pe cap... — ...însă...; (>) „.lovesc pri
mele I... — ...pe ie; 7) Cuvintează... — ...pentru „paradisul" 
veveriței; 8) A băga mîna-n foc... — Camere vechi...; 9) 
„.și un bar în oglindă !.. — ... cu ușa deschisă; 1(1) A da în 
vederea unei lucrări — Diminutiv feminin; 11) Mascați... Ia 
circ... — ...cu un obicei nervos.

VERTICAL: 1) Bătător., de litere...; 2) ...mai în zona 
centrală a globului; 3) Zece... — ...sub ere... — ... — ...un copac 
vechi; 4) Nu are tocmeală... — ...dar leagă uneori... — ...pe 
„de ce“; 5) In general Evele.
...trio amare...; 6) ...întineresc bătrinețea 
înainte de-a trage... — ...melodiile operei; 
re pentru cel mic; 9) Oficiul turismului 
Nu mai face treabă...; 10) ...dar muncea 
matopee sau interjecție; 11) O chestie de obraz... — 
vervă febrilă

LA FRIZERIE

Sorin BRAD

(Criptografie : 3, 5. 2, 4)

Ion LEONARD

sub ere... —
.dar leagă uneori... —
- ...plouate lâ-nceput...

(sing.); 7) Se fac 
8) Porție... — ...ma- 
american (abr.) — 
pe vremuri — ono-

Ion LICIU

(Criptografie : 1-1, -1, 2. 4,).

LA „LEGUME-FRUCTE"

(Criptografie : 2, 6, 3. 6)

CULINARĂ

if

Disneyland-2
Disneyland va avea un puternic concurent. In micul 

stat american Maryland, -o întreprindere a început constru
irea unui nou Disneyland care va costa 65 milioane dolari. 
Noul lot: de distracții va cuprinde spații largi rezervate re
producerii de peisaje de pe vremea Americij pionieratului,, 
un uriaș acvariu, o rezervație de animale sălbatice, săli de 
cinema și de teatru, hoteluri etc. Disneyland-2 va fi gata în 
anul 1976 și. după cum nădăjduiesc organizatorii. numărul 
vizitatorilor în acest prim an dc existență va atinge cifra c’e 
cinci milioane !

Cînd 
natura...

Susan FuIIow din Northamp
ton (Anglia) a dorit ani de zile 
să aibă un copil. După un tra
tament medical îndelungat, do
rința j s-a îndeplinit, născind 
zilele trecute... cinci gemeni — 
trei băieți și două fete I Din 
păcate norocul nu i-a surîs. Ce
le două fetițe n-au putut supra 
viețui. Nici în ce privește cei 
trei băiețași, medicii nu au prea 
mari speranțe să-i salveze..

R.P. UNGARĂ ; Cel 
mai înalt om din R.P. 
Ungară, Zoii Varga, in 
vîrstă de 18 ani, este 
unul dintre locuitorii 
satului Ipolytolgyes și 
are o înălțime de... 
214 cm.

In foto : Zoii Varga, 
într-un cabinet me
dical.

Elixirul
Generalul James Doolittle, u- 

nul din așii aviației americane 
in timpul celui de-al doilea 
război mondial, se bucură de o 
sănătate de fier, in ciuda celor

Siewardeză de hsx
Christina, fiica bogătașului grec Onassis, a divorțat. Ca

zul în sine n-a produs cine știe ce senzație. In lumea lor, 
un divorț în plus nu contează cine știe ce. N-a rămas însă 
fără comentarii hotărîrea divorțatei de a deveni. după 
expresia ei, cu adevărat... independentă, în sensul de a lua 
o slujbă ! Onassis i-a propus un loc într-una din numeroa
sele sale întreprinderi. Ea a acceptat, alegînd un post de 
stewardeză la „Olimpic Airways" de pe aeroportul Orly din 
Paris...

Cine va purta rochia 
Petulei Clark ?

De cînd a apărut un nou ca
nal în culori la postul de tele
viziune britanic B.B.C., buge
tul destinat cumpărări; costu
melor pentru emisiunile drama
tice sau de show devine din ce 
în ce mai voluminos. Și asta 
numai pentru a evita ca spec-
tatorii să nu exclame enervați 
că vedetele apar mereu în ace
leași costume. Dar s-a găsit i-

Un 
biscuit 
pe zi

Potrivit unui specialist brita
nic, dr. Hugh Sinclair, lumea ar 
putea să se mulțumească cu un 
singur biscuit pe zi drept hra
nă. „I.a ora actuală, a declarat 
el, avem suficiente cunoștințe 
în ce privește cantitatea de 
substanțe nutritive necesare zii-
nic omului. Elementele nutriti
ve sînt fie de origine naturală 
fie de origine sintetică". Dr. 
Sinclair a declarat că nu se știe 
în prezent dacă ceea ce mîncăm 
noi astăzi este indicat pentru 
sănătatea noastră. Multe din 
alimentele pe care le consumăm 
ar putea să stea la originea 
unui mare număr de maladii 
care au început să cîștige din 
ce în ce mai mult teren. Și 
atunci de ce să nu ne mulțu
mim cu un biscuit ?

B.C.G.
vaccinează 

si 
contra 

leucemiei
Cercetările efectuate in ca

drul Universității din Montreal 
asupra relației dintre vaccina
rea cu B.C.G. și leucemie au con
firmat un fapt bănuit de mult : 
cazurile de leucemie sînt de 
două ori mai numeroase la co
pii nevaccinați cu B.C.G. decît 
la copii vaccinați. Procentul de 
mortalitate in rîndul copiilor de 
la 0-4 ani oscilează la cei vac
cinați între 2,6 - 4,9 pentru 
100 000 copii, iar la cei nevac
cinați intre 6 - 8,6.

medial o soluție : toate modele
le sînt vîndute la licitație o 
dată sau de două ori pe an, ini
țiativă care a găsit o mare au
diență în rîndul spectatorilor și, 
maj ales, al spectatoarelor.

Lanterna roșie
Ziarele pariziene se pling că 

Franța deține astăzi lanterna 
roșie în ce privește vînzarea de 
discuri, după ce în anii prece
dent ea era printre fruntașe. 
In anul 1971 s-au vîndut in 
Franța doar 69 milioane de 
discuri, în timp ce în R.F. a Ger
maniei au fost desfăcute 76 mi
lioane. Urmează Anglia cu 106 
milioane, Japonia cu 127 milioa
ne, U.R.S.S. cu 140 milioane și 
S.U.A. cu 640 milioane.

sănătății
75 de ani ai săi. Întrebat de un 
ziarist care este secretul aces
tei sănătăți, generalul a răs
puns : Fac zilnic 15 minute 
gimnastică: urc pe scări cele 
șapte etaje pînă la biroul meu ; 
nu fumez; nu beau și mă uit 
după toate femeile frumoase !

Un 
examen 

dificil
Meseria de frizer cîștigă din 

ce în ce mai mult teren în 
S.U.A. interesînd în ultima vre
me chiar și femeile ; sau chiar 
— mai ales femeile. Solicitante
le acestor posturi trebuie să 
urmeze un curs special de 
1 250 ore după care sînt supuse 
unui examen scris și practic. La 
Institutul de coafură din New 
York, unde se desfășoară aces
te cursuri, practicantele își for
mează mina pe niște baloane pe 
care trebuie să le atingă cu 
briciul fără să le spargă. Și 
vai de cea care ar comite o 
asemenea imprudență — o dată 
spart, balonul risipește în jur o 
cantitate impresionantă de spu
mă.

I

ț
i 
f

L

O dată eu alternan
ța anotimpurilor susțin 
geologii, planeta noas
tră suferă și o alter
nanță între cald și re
ce. In urma studierii 
calotelor glaciare de Ia 
poli, și a polenurilor 
care s-au păstrat in 
turbării, au putut fi 
reconstituite variațiile 
de climat de pe Fă- 
mînt 
mare, 
a Iui. 
rie, 
1940 
drept
călzire — ghețarii 
micșorat simțitor 
acest interval; în 
zent, începînd

1940, Terra trece prin- 
tr-o perioadă de ră
cire care se va încheia 
în preajma anului 2000.

Ce explicație oferă în 
fond oamenii de știin
ță acestei alternanțe 
de încălzire Și răcire ?

variațiile de tempera
tură din jurul globu
lui și cantitatea «le ra
ze solare.

PAMINTUL SE RACEȘ
și alcătuită, in 
o istorie termică 
In această isto- 
perioada 1900— 
este considerată 
perioadă de în- 

s-au 
în 

pre- 
din

TE DEOCAMDATĂ
Au fost înregistrate 
mai multe veri frigu
roase Și umede decît 
în perioada anterioară. 
Iernile au fost grele.

In primul rind este in
vocat mecanismul 
schimbării de energie 
între ocean și atmos
feră; apoi raportul di
rect care există între

Important este însă 
că în prezent ne aflăm 
într-o perioadă de ră
cire. Cit timp va du
ra această perioadă și 
ce recorduri de scădere

a coloanei de mercur 
în termometre ne aș
teaptă ? După ce au 
studiat în amănunt că
ințele glaciare din Arc
tica și Antarctica pen
tru a stabil; o evolii 
ție climaterică, specia
liștii speră că au găsit 
perioade de durată 
foarte diferite: unele 
care revin la 80 ani. 
allele Ia 180 la 400 sau 
2 100 ani. Ei afirmă că 
răcirea actuală 
ceda locul unei 
zir; înainte de 
2 000. Și tot ei 
gă că frigul se
tensifica de acum îna
inte cu fiecare an ce 
trece...

nu va 
încăt- 
anul 

adati- 
va in-

Două fotografii din același unghi.

...și același centru — l’iața Victoriei — în prezent
Fotografii de G. BARAIANU

CIOBURI
Să nu-ți faci 

dușmani!
9

Cine împrumută bani 
Iși face dușmani I 
Dușmănia cea mare 
Este că tu ai - iar el nu are 
Ca atare, 
Intervine fenomenul următor 
Pentru că ai 
Ești dator 
Să-i dai I
Și aină-ți vezi banii-ndărăt, te 

mută

ț

De la soroc la soroc...
Știți cine n-are dușmani - de

și împrumută ?
Casa de ajutor reciproc I

DILEMA
Un ciine intărîtat
A apucat
Cu dinții de fierul grilajului
Și a constatat
Că-i mai tare fierul decît dinții 
Ei, si ? A demostrat ceva ?
Da I
Unii atribuie aceasta curajului 
Alții, neputinții !

Asemeni, dacă vreți 
(Și-o spunem pe șleau) : 
Oamenilor care se dau 
Cu... capul de pereți !

D. C. MAZILU
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Faza municipală a concursului

Pentatlonul atletic școlar

RĂSPUNSURI CARE SE LASĂ AȘTEPTATE

Jacob IMLINGIosif DAVID

„PRIN ISTORIE
CUNOAȘTEM

Interviu cu prof. IOAN POPOROGU, 
director al Muzeului mineritului

Muzeul mineritului este unul dintre principalele puncte 
dc atracție din Petroșani, el este vizitat de localnici și de 
către turiști. In sălile Iui se află cuprinsă istoria Văii 
Jiului care este legată prin fire trainice de specificul eco
nomic — extracția cărbunelui. Totodată, în această insti
tuție de cultură se desfășoară o susținută activitate de cer
cetare și studiere a trecutului, oglindită în publicațiile de 
specialitate. Iată de ce ne-am adresat tov. prof. IOAN 
POKOGU, director al Muzeului mineritului.

— Cind s-a înființat muzeul 
mineritului și ce criterii, de na
tură obiectivă și subiectivă, i-au 
determinat apariția ?

— Intre înființare și deschide
re se află un spațiu de cîțiva 
tini. El s-a deschis în i august 
1967. S-au purtat multe discu
ții privind profilul său. Dezvol
tarea social-economică a Văii 
Aiului în anii de construcție 
socialistă l-a făcut necesar pen
tru că nu aveam o instituție de 
cultură în care să alăturăm tre
cutul, prezentul și viitorul. Pro
blema organizării lui se pare .că 
era mai veche de prin 1937. La 
nceastă concluzie m-au dus cer
cetările mele. Pe atunci se cerea, 
însă, un muzeu de arheologie 
(acum mă îndoiesc, din lipsa 
materialelor, că s-ar fi putut 
realiza). Intr-un ziar vechi, din 
Sibiu, citeam cîndva un articol 
interesant, semnat de un oare
care Muntean sau Munteanu, 
care afirma unele indicii ma
teriale din timpul lui Burebista. 
Se spune că în mina II Petroșani 
s-au găsit niște vase mari, în- 
1r-unu) fiind o materie vîscoasă. 
Un miner, zice-se, ar fi luat din 
el și a gustat după care a căzut 
instantaneu. La intervenția me
dicilor el- s-a trezit 
a fosl o beție) și 
„mai dați-mi din 
ceea !“ Era de fapt 
fost găsite și alte 
unelte (?) trimise la un labora
tor din București pentru exper
tiză (rni-arn propus să le caut 
cît dc cinând). De la aceste date 
autorul făcea o divagație istori
că. Cîteva întrebări sînt actuale 
chiar și astăzi : cum au ajuns 
acele obiecte în mină ? de cînd 
datau ? Pentru că mina a fost 
deschisă pe la mijlocul secolu
lui trecut și însemnează că, 
poate, s-a ajuns în niște galerii 
mult mai vechi care ar proba că 
dacii și romanii cunoșteau acest 
meșteșug, al mineritului, și cău
tau fie cărbuni, fie alte zăcă
minte. Iată întrebări cărora tre
buie să le dăm răspuns.

— V orbiți-mi vă rog despre 
activitatea de cercetare și cea 
muzeografică.

— Sîntem un colectiv reslrîns. 
In atenția noastră a stat depis 
tarea și colecționarea unor ma
teriale tridimensionale sau a 
documentelor (originale, copii, 
filme). In parte am reușit să re
alizăm acest obiectiv...

— Care este structura 
zeului ?

— Este profilat in istoria mi
neritului și are patru secțiuni t 
evoluția tehnicii miniere din a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea pînă în 1918; tehnica 
minieră între 1918—1944; mo
mente din lupta revoluționară a 
clasei muncitoare din Valea Jiu
lui împotriva exploatării capi
taliste; tehnica minieră în anii 
noștri. Nu făceam 
!n această dificilă 
ie de colecționare, 
fi primit sprijinul 
dezinteresat al 
vlrstniei.

— Ne-ați putea indica docu
mente și obiecte de importanță 
mare care au fost descoperite 
Și se află in păstrare ?

— Amintesc unelte minerești 
vechi, cum ar fi fistău, sfrcdele, 
unelte de dulgherie dacice, o 
frumoasă colecție aproape com
pletă privind evoluția unelte
lor de minerit, aparate pentru 
depistarea gazului metan, o co
lecție de aparate pentru salva
re și multe altele. Avem și 
documente importante dintre 
care aș aminti originale și foto
copii privind mișcările demo
cratice și revoluționare ale 
muncitorilor mineri din 1874— 
1875. 1892, 1906 și, pe măsură 
ce ne apropiem de timpul nos-

(din ceea ce 
ar fi spus i 
licoarea a- 

vin. Au mai 
obiecte și

mare lucru, 
întreprinde- 
dacă n-am 
generos și 

minerilor

In scrisori adresate redacției 
numeroși cetățeni semnalează 
diferite aspecte negative din ac
tivitatea instituțiilor sau a în
treprinderilor. Multe din pro
blemele ridicate de cititori își 
găsesc loc în coloanele ziarului, 
altele sînt trimise celor vizați 
pentru soluționare. In ambele 
cazuri, organele de stat, condu
cerile întreprinderilor, unităților 
economice și cooperatiste au o- 
bligația de a examina eu grijă 
problemele semnalate prin or
ganele de presă.

Mulți dintre cei vizați comu- 
pică redacției noastre, în ter
menul legal, ce măsuri au luat, 
cum au fost înlăturate deficien
țele, cum s-au aplicat propune
rile făcute, dovedind seriozitate 
și mult simț de răspundere în 
soluționarea operativă a sesiză
rilor făcute de oamenii muncii,

ilus-
ase-

tru, ele sînt tot mai bogat 
trate în sălile noastre. De 
menea, avem o bogată docu
mentație despre activitatea 
Partidului Comunist Român în 
Valea Jiului, încă de la înfiin
țare, despre luptele muncitorești 
din august 1929 de la Lupeni, 
sărbătorirea zilei de 1 Mai. Păs
trăm și un relief în bronz a 
cărui istorie este interesantă; 
a fost primit de fanfara și co
rul din Aninoasa, în anul 1933, 
la Cluj. A fost un concurs mai 
amplu care, probabil neoficial, 
a fost și o' comemorare a cinci 
decenii de la moartea lui Karl 
Marx — altfel nu se explică 
atribuirea.

— Pentru viitor ce vă propu
neți să studiați, cercetați sau 
colecționați ? Iși 
muzeul profilul ?

— Ne-ar trebui 
mai cuprinzător 
pe care le-am dori și cu posi
bilități 
planta 
zeului.
cerut...

— Pentru că tot am ajuns la 
acest punct, ne-ați putea spune 
numărul mediu al vizitatorilor ?

— Din 4 august 1967 pînă în 
decembrie 1971 ne-au vizitat 
89 511 persoane. In acest an, 
pînă acum peste 5 000. Da, și 
cum spuneam, vizitatorii au ce
rut, fără a ne depărta de pro
fil, să organizăm și o secție de 
artă — chipul minerului în 
plastica românească. Lucrări ar 
fi, destul de multe. Tot în aten
ția noastră se află și noul mo
nument istoric de arhitectură 
religioasă, biserica Sînonilor. în 
jurul căreia s-ar putea amenaja 
un interesant muzeu de artă 
populară locală. Noj am strîns, 
ca albinele, dar am și valori
ficat, prin studii publicate în 
revista „Sargeția" sau altele pe 
plan național.

— După cite știm muzeul din 
Petroșani este unic in țară prin 
profil.

— Da, a fost, însă, de curînd, 
am aflat că la Reșița s-a 
deschis un muzeu ce cuprinde 
și o secție de minerit și meta
lurgie.

— Muzeele au și o valoare 
cultural-educativă. Ce ne puteți 
spune in acest sens, tovarășe 
Poporogu 7

— In primul rînd că am edi
tat volumul „Valea Jiului, file 
de istorie", pliantul muzeului, 
iar în acest an va apare „Desco
periri monetare în Valea Jiu
lui”. Paralel cu munca noastră 
de aici, am desfășurat o alta, 
prin conferințe, expuneri, sim
pozioane, caravane muzeistice 
sau, o acțiune mai amplă, „prie
teni ai muzeului", lecții de isto
rie locală. Toate în scopul unei 
mai bune cunoașteri a localită
ților noastre, deoarece convinge
rea mea este că numai cunos
când istoria vom aprecia așa 
cum se cuvine prezentul. Iată, 
cu titlu de curiozitate vă spun, 
din 1963 pînă acum am ținut 
aproximativ 1 500 de conferințe 
de popularizare. Totodată, pă
străm legături cu muzeele din 
Ploiești (de petrol), din Bucu
rești sau altele din țară.

— Sînteți și președinte al Co
mitetului municipal pentru cul
tură și educație socialistă. Ce ne 
puteți spune in acest sens ?

— Că tot ce se face în cultu
ra Văii Jiului este în spiritul 
documentelor de partid și de 
stat, folosindu-se o gamă diver
să de mijloace și procedee, o 
metodologie complexă și di
ferențiată. Elementul educativ 
este predominant și în activita
tea culturală de masă, și în in
stituțiile de artă profesioniste.

un spațiu mult 
pentru utilaje

de funcționare. Le vom 
în aer liber, în fata mu- 
Chiar Si vizitatorii au

dînd dovadă astfel de recepti
vitate față de critică.

Sînt însă Și unele conduceri 
de întreprinderi, instituții sau 
unități cooperatiste care, in loc 
să cerceteze lucrurile semnalate 
în articolele critice ce le sînt 
adresate, să ia măsuri și să răs
pundă operativ redacției, lasă 
să treacă luni de zile fără să co
munice ziarului ce s-a întreprins 
în problema dată.

Așa, de exemplu, Uniunea co
operativelor meșteșugărești — 
Deva, nu ne-a răspuns la arti
colul „Vino mîine" apărut în 
ziarul nostru din 30 martie a.c., 
cu toate că se ridicau probleme 
ale activității nemulțumitoare 
desfășurate de atelierele de re
parații aparate radio și T.V., în 
care privință sînt încă frecvente 
rcclamații ale cetățenilor.

Articolul „Nu mai „poluați"

n 1 1 * I

ocotind probabil ca bu 
z.unarul său, cu buzu
narul lui M, V. ar fi 

tot una GOGOȘII! EUGEN 
din Lupeni, a introdus fru 
mușel mina, sustrăgînd ast 
fel suma de 175 lei

Miliția insă nu a socotit așa 
ea el și l-a deferit justiției 
pentru furt. Iar fiindcă era 
recidivist, pedeapsa aplicată 
a fost destul de substanțială : 
DOI ANI ÎNCHISOARE. Ori
cum, în acest timp iși va în
trebuința mîinile. la ceva mai 
folositor

u se Știe exact dacă i- 
nelul pe care MIJTU 
ILEANA MARIA 

Petroșani, 
ficare bijutierului, era

verificare,

din 
l-a dat spre veri-

sau 
nu era de aur, dar. cel pe 
care l-a furat în limp ce se 
făcea respectiva 
sigur era de aur.

Și, cînd te gîndești că era 
cit pe aci să scape basma 
curată. S-a apucat însă să-I 
vîndă și cumpărătoarea a 
mers și ea la același bijutier,

DUMINICA 21 MAI

Soarele răsare la ora 4,42 și 
apune la ora 19,42.

Zile trecute
Zile rămase —

din an — 142.
224.

LUNI 22 MAI

Soarele răsare la ora 4,41 și 
apune la ora 19,44.

Zile trecute din an — 143.
Zile rămase — 223.

EVENIMENTE
DUMINICA 21 MAI

1892 — A murit Grigore Co- 
băicescu, geolog și paleontolog 
(n. 1831); 1897 — A murit Ca
rol Mictdi, compozitor român (n. 
1821); 1964 — A murit acade
micianul Tudor Vianu (n. 1897); 
1881 “ " - -- - 
pictor și grafician 
1880 — ’ 
Tudor Arghezi (m. 
— S-a născut Karl 
meietorul școlii

S-a născut Iosif Iser, 
(m. 1958); 

marele poet 
1967); 1826 
Stark, înte- 

românești 
sculptură (n. 1887); 1471 — 
născut *"---- re'— -•
gravor

S-a născut

Albert Diircr, pictor 
german

LUNI

(m. 1528).

22 MAI

de 
S-a 

ȘÎ

născut scriitorul 
(m. 1892); 1865

pentru verificare. Și totul 
limpezit, fiecare, primind 
era al Iui: bijutierul ine- 
înapoi, cumpărătoarca ba

nii, iar M. I. M. 6 LUNI ÎN
CHISOARE.

Știa foarte bine că avea 
permisul de conducere 

? suspendat. Dar. cum 
luase mai mult cu un pahar, 
CHERTAC NTCOLAIE din 
Lupeni. s-a arălat foarte cu
rajos S-a urcat pe autobascu
lanta 52 B. 2266 și, cu toată 
viteza înainte.

Acum, va trebui să stea în 
repaus. Pentru bravura co
misă i s-a dat UN AN ÎN
CHISOARE. Cum însă mai a- 
vea 6 luni ce îi fuseseră gra
țiate. acum le va executa și 
pe acestea, adică UN AN ȘI 6 
LUNI.

Bună-i raț ... 
condiția ca să 
procuri cinstit.

ună-i rața pe varză, cu 
ți-o

Acest 
lucru însă, pe MĂRCUȘ IO
SIF -j;n Lupeni, nu l-a mai 
interesat. A prins foarte fru
mos o rată de a lui P. P., a 
tăiat-o și s-a dus la B.F. ru- 
gîndul să se înfrunte îm
preună. Cum acesta I-a refu
zat, a fost nevoit să o vîndă. 
Așa că nu s-a ales cu ceea ce 
dorise, decît cu 4 LUNI ÎN
CHISOARE.

nocturnă clin balcon.

GEORGE

y':; . A'.?
■■■' 8

A", JH

telie; La ora 19, Seară distrac
tivă pentru tineretul din comerț, 
cu participarea brigăzilor artisti
ce de agitație; Uricani: In sala 
mică, la ora 1830 o dimineață 
de basme, completată de o expu
nere de diapozitive.

CLUBURI — Aninoasa : La 
ora 10, dimineață de basme pen
tru copii; Seară distractivă pen
tru tineret, Ia ora 20; Vulcan i 
La ora 10, se vorbește despre 
„Limba română, o limbă bogată 
și armonioasă"; Petrila . „Traista 
cit 
me 
Iul
„O

povești", dimineață de bas- 
la ora 10; Lonea : Spectaco- 
acrorilor amatori cu 
zi de odihnă" de

Kataev, susținut la ora

FIILM
DUMINICA 21

BĂIEȚELUL ȘI PAIAȚA

Grupul de actori ai aceluiași 
teatru craiovean, aflați în tur
neu prin Valea Jiului prezintă, 
tot în sala Casei de cultură din 
Petroșani, dar la ora 16, spec
tacolul cu piesa BĂIEȚELUL ȘI 
PAIAȚA de Ana Utto Predescu.

Biletele — 2 lei pentru copii 
și 4 lei pentru adulți — se vînd 
prin agenția Casei de cultură.

de concert" (reluare); 22,30 „24 
de ore"; 22,45 Contraste în lu 
mea capitalului.

DUMINICA 21 MAI

piesa
Valentin
18.

MAI

DUMINICA 21 MAI

S-a 
Gheorghe Sion
— S-a născut caricaturistul Con
stantin Jiquidi (m. 1899); 1932
— 40 de ani de la moartea lui 
Dimitrie Bungețianu, lizician și 
matematician (n. 1860); 1957 — 
15 ani dc la moartea poetului 
George Bacovia (n. 1881); A 
murit marele poet și prozator ro
mantic francez Victor Hugo (n. 
1802); 1813 — S-a născut com
pozitorul german Richard Wag
ner (m. 1883); 1972 — începe 
vizita președintelui S.U.A,, Ri
chard Nixon, în U.R.S.S.

PETROȘANI — 
brie: Aventuri în
Republica . Departe 
dezlănțuită, seriile 
TRII.A : Love Story; I.ONEA 
— Minerul: Decolarea; ANI
NOASA : Oliver, seriile I—II; 
VULCAN : Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte; PA- 
ROSENI : Dă-i înainte, cowboy; 
LUPENI — Cultural r Ultimul 
războinic; Muncitoresc: Intîlnire- 
cu o necunoscută; BARBATENI : 
Secretul de la Santa Vittoria; 
URICANI : N-am cîntat nici
odată pentru tata.

7 Noiem-
Ontario; 

de lumea 
I—II; PE-

LUNI 22 MAI

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,15 Să înțelegem mu
zica : Johann Sebastian Bach; 
12.00 De strajă patriei; 12,30 
Emisiune în limba maghiară; 
14.00 Telesport. Ciclism : Sosi
re-a din Cursa Păcii. Automobi
lism; 15,00 Postmeridian; 16,5C 
Fotbal : România — Danemar
ca. rransmisiune directă de la 
Stadionul „23 August"; 19,00 
Rapsodia românească (mterviziu- 
ne) — Cîntecc și dansuri popu
lare; 19,20 1 001 de seri — „Fe
lix motanul"; 19.30 Telejurnal; 
20,00 Campionatele europene de 
haltere — categoria supergrea 
(Constanța); 20,30 Reportajul 
săptămînii — „1 phis 1 phis 1“; 
20,50 Film artistic : „Frumoasa 
din Cadix": 22.25 Telejurnal. 
Sport.

mergem
CASE DE CULTURA — Pe

troșani. In sala de lectură, la 
ora 10, o dimineață de proverbe 
comentate; La ora 11, în foaier, 
se deschide o expoziție de fila

Democrația
(Urmare din pag. I)

cale să fie legat mai bine de viața 
și preocupările muncitorilor, chiar 
putem spune că prezența lor a in
fluențat în mod pozitiv activitatea 
și contribuția sindicatelor în viața 
politică, economică și socială a co
lectivelor de muncă din municipiu. 
Așa, de exemplu, prezența în biroul 
nostru executiv, a tovarășilor Costa- 
che Zaharia, miner șef de brigadă 
la E. M. Paroșeni, Vasile Cenușc, 
miner șef de brigadă la E. M. Vul
can, Grigore Ciocîrlan, lăcătuș la 
depoul C.F.R., Gheorghe Gavrilescu, 
maistru miner la E. M. I.onea, a 
impulsionat spiritul combativ, com
petența și operativitatea organului 
nostru în rezolvarea problemelor ca
re i-au stat în față.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : O duminică pierdută; Re
publica : Copiii marii; PETRI
LA : Love Story; I.ONEA — 
Minerul: Vara de altădată; A- 
NINOASA : Oliver, seriile LII; 
VULCAN: Căpitanul Florian; 
PAROȘENI : Dă-i înainte, cow
boy; LUPENI - Cultural: Ul
timul războinic; Muncitoresc: In- 
tîlnirc cu o necunoscută; URI
CANI : N-am cînlat niciodată 
pentru tata.

TRAISTA FERMECATA

Vineri, 26 mai, la ora IC, 
Teatrul de păpuși din Craiova 
prezintă, în sala Casei de cul
tură a sindicatelor din Petroșani, 
spectacolul cu piesa TRAISTA 
FERMECATA de Ilie Păttnescu.

Regia artistică a spectacolului 
este semnală dc I loria Davi- 
descu.

De asemenea, în comitetele sin
dicalelor, majoritatea membrilor sînt 
muncitori mineri, lățătuși, maiștri și 
din alte profesii, fapt ce a 
ca democrația muncitorească să mă
rească capacitatea de muncă și re
ceptivitatea sindicatelor, să crească 
contribuția și aportul acestora la 
planificarea și organizarea activită
ții unităților și șantierelor. Așa, de 
exemplu, tovarășii Gheorghe Scorpie 
și Traian Pop de la E. M. Uricani, 
Aurelian lane și Luiza Nicoară de 
la Viscoza Lupeni ajută comite
tele sindicatelor în munca organiza
torică cu grupele sindicale si or
ganizarea acțiunilor pentru mobili
zarea salarîaților la realizarea pla
nului și a angajamentelor; Gheorghe 
Burciti și Gheorghe Rădticu de la 
E. M. Lonea ajută organul sindical 
în activitatea de asigurări sociale 
și trimiterea salariaților la tratament 
și odihnă. Activitate deosebită des
fășoară și membrii comitetului sin
dicatului de la preparațiile Lupeni, 
Petrila și Coroești, de la U.U.M.P.

Trebuie să subliniem că prezența 
t mai numeroasă a muncitorilor 

organele sindicale și comitetele 
oamenilor muncii a dus la sporirea 
rolului șl gradului de participare a 
acestora la rezolvarea unor proble
me complexe.

Merită evidențiată activitatea și 
contribuția sindicatelor la înfăptui- 

măsurilor pentru educarea oa-

LUNI 22 MAI

16,30—17,00 Curs dc limba 
rusă — lecția a 15-a — reluare; 
17,35 Deschiderea emisiunii; 
17,40 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,00 Că
minul; 18,40 Ecranul — emisiune 
de actualitate și critică cinema
tografică; 18,55 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român : Dinamica 
societății românești. Creativitatea 
— dimensiune a progresului so
cietății socialiste; 19,15 Avanpre
mieră; 19,20 1 001 de seri — 
„Felix motanul"; 19,30 Telejur
nal; 20,10 Reportaj TV; 20,25 
Publicitate; 20.30 Film serial : 
„Salut Germain" (episodul II); 
21.30 Drumuri în istorie. Muzeul 
de istorie
România 
înțelegem

PROGRAMUL 
Jetin dc știri; 6,05 
mineții; 7,C0 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8.00 Su
marul presei; 8,08 Ilustrate mu
zicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Discul pe meridiane; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport 
13,15 Recita) de vioară Constan 
lin Bobescu; 13,30 Orchestra d< 
muzică populară a Radiotelevi 
ziunii; 14,00 Unda veselă; 14..3C 
Parada cîntecului; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Fantezie pentru 
pian, cor și orchestră op 80 în 
do minor de Beethoven;! 15,30 
Serial radiofonic pentru tinerii as 
cultători. Start spre extraordinar 
Episodul VI : „Lacul de i miște 
re"; 16,00 Soliștii Gigi Mnrga și 
Adriano Celentano; 16,15 Calci 
doscop muzical; 17,00 Fotbal. 
Transmisiune directă : România 
— Danemarca în preliminariile 
olimpice; 19,00 Radiojurnal; 
19,10 Recita) de operetă Ion Da 
cian; 19,30—24,00 Estrada du
minicală; 20,00 Tableta de seară; 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pano
ramic sportiv; 22.50 Moment 
poetic; 24,00 Buletin dc știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă

I : 6,CO Bu- 
Concertul di-

len, tempci alura maximă 
fost la Petroșani de plus 2C 
grade, iar la Paring de piu- 13 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 9 grade și, res
pectiv, de plus 4 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabil», cu cerul
bător. După-amiază se vor seni 
nala precipitații sub formă de 
ploaie, însoțite de descărcări e- 
icctricc. Vini slab pînă la po
trivit din Jectorul sudic

schim-

al Republicii Socialiste 
(I) Columna; 21,40 Să 
muzica .Țazzul în sala

căile de circulație modernizate" 
trata problema unor întreprin
deri. posesoare de mijloace de 
transport auto care nu manifes
tă o suficientă grijă față de fe
lul cum încărcăturile pierd din 
conținut pe parcurs, poluînd șo
selele modernizate din bazinul 
nostru. Or, nici Grupul de șan
tiere T.C.1L, nicj conducerea 
întreprinderii de lucrări specia
le hidrotehnice Uricani nu au 
găsit de cuviință să ne comuni
ce ce măsuri au luat pentru în
dreptarea acestui neajuns.

Nu puține sînt sesizările pri
vind deficiențele în întreținerea 
fondului locativ de stat. La a- 
dresa întreprinderii de gospo
dărie locativă au apărut artico
le cum sînt : ..Măsurile promise 
trebuie înfăptuite" (dip 1 martie 
a.c.), ,.T imita așteptării" (din 2 
martie a.c.), „Uitarea sau altce-

a.c.), „Au tre-
15 aprilie a.c.)

: va" (din o martie 
cut doi ani ’ (din 
la care conducerea I.G.L. nu 
ne-a răspuns nici pînă în ptT- 
zent.

In aceeași situație se mai gă
sesc cooperativa „Parîngul" Vul
can, T.A.P.L. Petroșani, Secția 
L. 4 C.E.R. și alte unități care 
nu întotdeauna Se achită de o- 
bligația de a răspunde ziarului 
în termenul legal.

Sînt cazuri cînd sîntem 
gurați, în scris, că s-au luat 
suri pentru soluționarea 
sau altei probleme ridicate 
presă, ni se comunică și terme
nul pînă cînd se vor remedia 
lipsurile semnalate, ca în reali
tate să nu se facă nimic. De 
exemplu, răspunsul dat de con
ducerea I.G.L, în cazul locata
rului losif Petrcse, strada Pă-

cii hr. 5, Petroșani, sau acela 
al conducerii T.A.P.L. în pro
blema reparațiilor la patiseria 
„Miiierul" tot din Petroșani.

După cum rezultă din exem
plele arătate mai sus, sînt încă 
multe conduceri de unități care 
ruu dau 
față de 
rute1 în 
în mod 
vigoare
pttndă ziarului 
cit mai scurt, 
ceasta îndatorire, 
convingerea că în viitor
primi la timp răspunsuri 
yingătoare care să constituie o 
garanție că lipsurile semnalate 
au fost înlăturate

asi- 
mâ- 
unci 
prin

dovadă de solicitudine 
semnalele critice apă- 
presă, încâlcind’ astfel 
flagrant legislația în 
care Ie obligă să răs- 

într-un termen 
Amintindu-Ic a- 

o facem cu 
vom 
con-

Cu o săptămînă înainte de fa
za județeană a „Pentatlonului 
atletic școlar", competiție ce va 
fi găzduită pentru prima dată 
de orașul Petroșani, cei mai 
buni elevi atleți din municipiul 
nostru, reuniți în echipele re
prezentative ale școlilor s-au 
prezentat la startul fazei mu
nicipale a concursului pentru 
desemnarea echipelor campioa
ne, la fete și băieți.

In întrecerea băieților, titlul 
a revenit echipei Liceului in
dustrial minier Petroșani (prof. 
Xenia David) care a totalizat 
un număr de 12 773 puncte. Ia
tă și componența echipei : A- 
drian Alieu, Dumitru Her. Du
mitru Boghianu, Ioan Bărăscu, 
Adalbert Gergely. Vaier Mircea. 
Pe următoarele două locuri s-au 
clasat Liceul industria] minier 
(echipa a Il-a) și Liceul Vulcan.

In disputa fetelor, pe locul 
întîi s-a clasat echipa Liceului 
teoretic Petroșani (prof. Gheor
ghe Pop) cu un număr de 
13 5.36 puncte. Componența e- 
chipei se prezintă astfel : Mo
nica lacob. Maria Gorgan, .Ana 
Boldura, Ana Erkedy, Codruța 
Șiclovan, Minerva Urs, Echipa 
câștigătoare a fost urmată în cla
sament, pe locurile II și III, de 
echipele Liceului din Vulcan și 
Petrila,

mentlot muncii in iumina bot 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971.

Preocupați în permanență de 
fecționarea și folosirea tehnicii îna
intate, mineri ca Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste, miner șef 
de brigadă la E. M. Lupeni, Costa- 
che Zaharia de ta E. M. Paroșeni, 
Cristea Aurel de la E. M. Aninoa
sa, loan Jurcă de la E. M. Petrila 
și mulți alții, au ridicat în ultimii 
ani producția abatajelor la cote ca
re nu au fost atinse pînă acum la 
nici o exploatare minieră din țară.

Brigăzile lui Dionisie Bartha și 
Augustin Dcmetei au deschis dru
murile verticale și orizontale la ex
ploatările miniere Dîlja, Paroșeni, 
Livezeni prin care s-a extras și se 
va extrage producția de cărbune 
mulți ani de zile.

Aceste cîteva exemple certifică în 
mod elocvent modul de acționare a 
democrației muncitorești pentru rea
lizarea programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Firește că manifestarea de
mocrației muncitorești nu este un 
act instantaneu și nici automat, ci 
un proces continuu și complex care 
arc drept obiectiv major perfecționa
rea relațiilor de producție și asigu
rarea drepturilor ce revin oameni
lor muncii în dubla lor calitate de 
proprietari și producători ai bunuri
lor materiale și spirituale în cadrul 
sociei“”i noastre socialiste.

Am dat peste 26 000 de consul
tații amil trecut. Vin și 1C0 de 
pacienți pe zi... Indice de aglo
merare enorm..."

— Și ce vă neliniștește mai 
mult și mai mult ?

— Nerăbdarea oamenilor.
— E timpul lor !
— De acord. E însă joarte di

ficil să lucrezi în atari condiții.
— Vi se cere ceva în plus ?
— Nimici Aceleași cerințe ca 

în fața oricărui medic. Mai ales 
cerința de a stabili urgent pun
tea de legătură firească dintre 
tine și pacient. Timpul însă...

— Și cum ați rezolvat aceas
tă „problemă" a timpului i

——

TIMP
A

• •
.«Irul

De la startul competiției, ea și 
în anii precedenți, au lipsit e- 
chipele liceelor din Lupeni și 
Uricani, a Grupului școlar mi
nier Petroșani. Alte echipe, cum 
sînt cele ale școlii comerciale, 
Liceului din Petrila, Grupului 
școlar minier Lupeni, avînd o 
prezență simbolică, au reușit să 
totalizeze doar 6—7 000 d 
puncte.

Este de neînțeles ca după 5— 
ani de practicare a atletismului 
în școli, timp în care din pro
grama școlară nu au lipsit pro
bele de sărituri, să se înregis
treze, în concurs, rezultate de 
1,05 m (la fete) și 1,20 m (la 
băieți) la săritura în înălțime, 
și 3—3,20 m la săritura în lun
gime. Sub așteptări au fost și 
rezultatele înregistrate la pro
bele de 100, 1 400 și 800 m, fapt 
ce reliefează lipsa de preocupa
re pentru dezvoltarea unor re
ale aptitudini fizice la elevi 
(viteză, rezistență. tenacitate 
etc.).

Exceptînd activitatea de Ia 
Școala sportivă din Petroșani și 
clubul Jiul, atletismul din Va
lea Jiului rămîne încă un copil 
vitreg în activitatea multor 
cadre didactice dc specialitate, 
fapt ce îndeamnă la adînci re
flecții.

— Am un ajutor prețios în 
sora Georgeia Vătavu. E mai mult 
decît o soră! Lucrează foarte 
bine. E pricepută, conștiincioasă. 
Ea selecționează la ușă pacienții, 
îi pregătește sufletește și le pre
gătește ce trebuie. Cîștigăm timp...

— Care e starea psihică a fa- 
cienților dv. ?

— Depinde. Cei ce vin pentru 
angajări sînt foarte grăbiți. Cei
lalți, oarecum neliniștiți, inir-îtn 
fel speriați dar.. răbdători și- 
cuminți /

— Cum vi-i apr opt ați ?
— O gluma buna !
Un pionier, cu ochi parca înce

țoșați, pășește timid înăuntru. Sa
luta ceremonios și sora îi arata 
unde sa se așeze. Nu pare trist. 
Nu e îngîndurat. E semeț și dis
cuta cu sora Răspunde la între
bări prompt, cu detalii... De ce 
oare mă gîndesc. privindu-l pe 
medicul Marian cum se apropie 
și-și ia micuțul „client'* în pri
mire, de ce oare, zic. țin nea
părat medicii sa suscite spirite ? 
Pentru a determina mișcări de o- 
pinie în favoarea concepțiilor lor? 
Da. cred ca da. Confruntarea 
aceasta permanentă dă profil viu 
muncii lor.

Oamenii simt nevoia artei, cu 
toții, se zice. Medicii simt nevoia 
acuta să fie înțeleși,, adaug, și 
ascultați!
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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

a vizitat expoziția „Autoutilâri și 
tehnologii noi realizate in întreprinderile 

industriei construcțiilor de mașini"
(Urmare din pag. 1) 

noi tehnologii, la perfecționarea ce
lor existente.

Marea bogăție și diversitate de 
mașini, agregate, aparatură electro
tehnică și electronică, întreaga ga
mă de scule și alte dispozitive în
fățișai este revelatoare pentru in
ventivitatea și spiritul creator teh
nic, pentru maturitatea de concepție 
și concretizării faptice pe care o 
oglindește convingător expoziția 
„Autoutilăn și tehnologii noi rea
lizate în întreprinderile industriei 
construcțiilor de mașini". Mul
te din aceste instalații, uti
laje, mașini și dispozitive sînt 
prezentate în fază de funcțio
nare. Altele, care nu au putut fi 
aduse aici din cauza dimensiunilor 
uriașe, fac obiectul unor fotografii 
sugestive, al unor machete și pa
nouri.

In standul prezentat de Grupul 
de uzine „23 August" se ia cu
noștință de faptul că, anul acesta, 
unitățile din acest grup și-au pro
pus să tripleze numărul de mașini, 
utilaje și instalații fabricate în ca
drul acțiunii de autodotare față de 
anul trecut. Se prezintă cu acest 
prilej unele aparate de corectare a 
dimensiunilor pieselor, dispozitive 
hidraulice pentru prinderea și asam
blarea unor agregate etc.

Organizate pe centrale industriale, 
grupuri de uzine, institute de cer
cetări și proiectări, standurile per
mit aprecierea comparativă a rea
lizărilor pe linia autoutilării, expo
ziția în ansamblul ci facilitînd ast
fel un larg schimb de experiență și 
cunoaștere reciprocă a realizărilor în 
activitatea de autoutilare, în scopul 
intensificării și mai accentuate în 
cincin •] actual a acestei acțiuni.

La standul Grupului de uzine pen
tru utilaje de construcții Brăila, a- 
trage atenția un echipament de sti
vuit, care distribuie in rafturi ma
terialele depozitate, dublînd capaci
tatea de depozitare a materialelor 
de construcții, mașini de debitat și 
alte realizări. întreprinderile din ca
drul Grupului de uzine de autotu
risme Pitești înfățișează o serie de 
utilaje și dispozitive care concură 
la aplicarea de procedee tehnolo
gice moderne în această ramură : 
mașini de călit supape prin curenți 
de înaltă frecvență, o mașină de e- 
lectrorefulat manetele schimbătoru
lui de viteză, agregate de control 
a alimentării cu ulei pentru unge
rea axei cu came și pentru alimen
tat cu vopsea și alte materiale ne
cesare acestei operații tehnologice 
etc. In standul Uzinelor construc
toare de utilaj petrolier se remarcă 
mașina de prelucrat matrițe pentru 
sapele de foraj realizată de colec
tivul de specialiști al uzinelor „1 
Mai" Ploiești Acest utilaj de mare 
complexitate tehnică, care folosește 
un procedeu electrodinamic, face o- 
biectul unui brevet de invenție soli
citat astăzi și la export.

Analizînd -condițiile de realizare 
a unor mașini și agregate, secretarul 
general al partidului recomandă 
specialiștilor de față, ca, paralel cu 
diversificarea producției de utilaje 
prin autodotare, să nu se scape nici 
un moment din vedere problema re
ducerii continue a consumului de 
metal, problemă națională de cea 
ntai mare importanță, să se depună 
eforturi pentru găsirea de înlocui
tori d metal cu proprietăți supe
rioare.

In sectorul întreprinderilor con
structoare de rulmenți, atrage aten
ția dispozitivul semiautomat de sor
tare și asamblare a rulmenților, con
ceput și construit de colectivul u- 
zinclor „Rulmentul" din Brașov, iar 
în standurile Centralei industriale 
de mecanică fină și scule se află 
o gamă largă de utilaje și mașini 
realizate prin autodotare pentru di
ferite sectoare ale construcției de 
mașini. Aici, specialiștii prezintă 
tehnologii noi de turnare și forma
re, de tratamente termice, proiecte 
proprii de utilaje, aparate de mă
sură și control. Secretarul general

al partidului subliniază necesitatea 
impulsionării activității științifice și 
de concepție pentru ca aceasta să-și 
aducă o contribuție mai substan
țială la înfăptuirea sarcinilor pe ca
re partidul le pune în domeniul au
toutilării în momentul de față. Se 
subliniază necesitatea rezolvării în 
țară a unor probleme tehnologice 
complexe pentru a nu se mai re
curge decît în măsură minimă la 
import de licențe. De asemenea, în 
discuțiile cu specialiștii de la alte 
standuri se subliniază necesitatea ca 
fiecare fabrică, fiecare secție, fie
care inginer, tehnician și muncitor să 
fie antrenat în această acțiune, în 
acțiunea de concepție și realizare de 
noi mașini-unelte.

Sînt reprezentate în expoziție, cu 
rezultate remarcabile, domeniile 
de vîrf ale tehnicii contemporane
— electrotehnica, electronica, me
canica fină, tehnica vidului. In ac
tualul plan cincinal acestor ramuri 
de producție le revine o sarcină 
deosebit de importantă atît în di
recția dezvoltării producției și di
versificării ei cît și a modernizării 
sortimentelor fabricate. Se remarcă, 
printre multe alte exponate, aparatura 
de încercare la tensiuni înalte, agre
gate pentru montarea automată a 
condensatorilor, echipamente de ilu
minat și încălzit. Secretarul gene
ral al partidului subliniază necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
dezvoltarea în ritm rapid a indus
triei electrotehnice și electronice, ra
muri care în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane sînt 
chemate să participe într-un înalt 
grad la modernizarea tuturor pro
ceselor de producție în industrie, 
informatică, transporturi, agricultu
ră, a bazei materiale a cercetării ști
ințifice.

Un film documentar intitulat 
„Autoutilarea în întreprinderile in
dustriei construcțiilor de mașini" a 
înfățișat cele mai de seamă reali
zări obținute prin acțiunea de auto- 
utilarc de M.I.C.M.

In final sînt vizitate cele mai 
noi produse realizate de întreprin
derile Centralei de autocamioane și 
tractoare expuse în aer liber, în fața 
pavilionului expozițional și ale gru
pului de uzine constructoare de au
toturisme : un autoturism „Dacia- 
Lux", autoturismul de teren Aro- 
240, tractorul universal de 45 C.P. 
echipat cu ridicător hidraulic, trac
torul universal de 55 C.P. echipat 
cu mecanisme hidraulice, un 
Universal de 80 C.P., tractorul
tip industrial pe șenile de 65 C.P., 
echipat cu scarificator — cupă de 
0,8 sau 1,2 mc, cîteva tipuri de 
motostivuitoare, o automacara hi
draulică pe șasiu de camioane S.R.- 
113, cu cîrlig, avînd sarcina pînă 
la 2,5 tone. Conducătorii de partid 
și de stat sînt informați asupra ca
racteristicilor acestor produse, asu
pra stadiului de fabricație și pers
pectivele dezvoltării producției lor 
in actualul plan cincinal.

Secretarul general al partidului, 
apreciind preocuparea pentru înnoi
rea și modernizarea produselor, re
comandă constructorilor de mașini
— ca de altfel tuturor celor pre- 
zenți cu exponate — să stăruie în 
egală măsură în sporirea performan
țelor tehnice, paralel cu reducerea 
consumatorilor de materii prime și 
materiale, cu reducerea continuă a 
prețului de cost. Numai astfel pro
dusele gîndirii tehnice românești vor 
putea aduce o contribuție tot mai 
eficientă la creșterea potențialului 
industriei noastre, la ridicarea con
tinuă a productivității muncii, la 
afirmarea tot mai competitivă a 
produselor românești de înaltă teh
nicitate pe piața externă — sarcini 
de bază stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului. Constructorii de 
mașini sînt felicitați pentru rezul
tatele frumoase obținute în marea 
acțiune de autoutilare, rccomandîn- 
du-li-se insistent să persevereze în 
extinderea ci.

N. POPESCU-BOGIÎĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Vizita tovarășului

în Franța

Hotărîri ale Plenarei

din Vietnamul de sud C. C. al P.C.U.S
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mitriu — directorul Institutu
lui de cercetări juridice, prof, 
•univ. dr. Ernest Gali — membru 
al Prezidiului Academiei de ști
ințe sociale și politice, prof. dr. 
doc. Al. Tănase — directorul In
stitutului de filozofie, prof, u- 
niv. dr. doc. Carol Gollner — 
directorul Centrului de științe 
sociale Sibiu, conf. univ. dr. 
Ovidiu Bădina — directorul 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, prof. dr. 
Ion Cornea — directorul Cen
trului dc științe sociale Timi
șoara Gheorghe Constantin — 
secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., prof. dr. Va- 
sile Pavelcu de la Universita
tea „Al. I. Cuza" — Iași, prof, 
dr. Constantin Vlad — vicepre
ședinte al Academiei de știin
țe sociale și politice, prof. dr. 
doc. Dionisie Pippidi — direc
torul Institutului de arheologie, 
ing. Nicolae Mirea — consilier 
la Institutul de studii și pro
iectări energetice, dr. Radu 
Pantazi — membru corespon
dent al Academiei de științe 
sociale și politice, secretarul Co
mitetului de partid al Acade
miei prof. dr. Titus Georgescu 
— rector al Universității din 
Craiova, Virgil Cazacu — prim
adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, general 
maior Eugen Bantea — mem
bru corespondent al Academiei 
de științe sociale și politice, 
prof. dr. doc. Al. Roșea — mem
bru al Prezidiului Academiei de

științe sociale și politice, prof, 
dr. Ion Frunzetti — membru al 
Prezidiului Academiei de știin
țe sociale și politice, dr. doc. 
Yolanda Eminescu — director 
adjunct științific al Institutului 
de cercetări juridice, prof. dr. 
ing. Valter Roman — membru 
al Prezidiului Academiei de ști
ințe sociale și politice, prof. dr. S 
doc. Aurelian Ionașcu — direc
torul Centrului de științe soci
ale Cluj, prof. dr. doc. Gh. Can- 
tacuzino — membru al Acade
miei de științe sociale și politi
ce, prof. dr. doc. Liviu Rusu 
— membru al Academiei de ști
ințe sociale și politice, prof. dr. 
Radu Florian — Universitatea 
București, prof. dr. Tudorel Pos- 
tolache — prorector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", prof, 
dr. doc. Radu Vulpe — membru 
al Academiei de științe sociale 
și politice.

Adunarea generală a Acade
miei de științe sociale și poli
tice a aprobat raportul Prezi
diului și planul de măsuri pre
zentat, cu îmbunătățirile rezul
tate din discuții.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul prof. univ. Miron 
Constantinescu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, adunarea generală 
a adresat o scrisoare tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președinte de onoare al 
Academiei de științe sociale și 
politice.

PARIS 20 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite i Sîmbătă, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în orașul Amiens.

In cursul dimineții, delegația 
Partidului Comunist Român s-a 
întîinit. la sediul Federației co
muniste din departamentul 
Somme, cu Biroul federal, în 
frunte cu tovarășul Maxime 
Gremetz, prim-secretar al fede
rației. In continuare, delegația 
a făcut o vizită la primăria o- 
rașului. Cu acest prilej, Rene 
Lamps, primar al municipalită
ții Amiens, deputat în Aduna-

rea Națională, Jean Claude Des- 
sei, prim-adjunct al primarului, 
membru al Partidului Socialist, 
și ceilalți membri ai Consiliu
lui municipal au întîmpinat pe 
oaspeți și au făcut o scurtă 
prezentare a vieții economice și 
sociale a orașului.

După-amiază, delegația a a- 
vut convorbiri cu membrii Bi
roului federal din departamen
tul Somme și cu militanții sec
ției locale Amiens sud-est a 
P.C.F.

Delegația Partidului Comunist 
Român a fost însoțită de tova
rășul Henri Rol-Tanguy, mem
bru al C.C. al P.C.F. A fost pre
zent ambasadorul României 
la Paris, Constantin Flitan.
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SAIGON 20 (Agerpres). — 
Lupte violente începute încă de 
vineri continuă pe frontul An 
Loc-Saigon. O coloană a arma
tei saigoneze, formată din 2 di
vizii, care se îndrepta spre An 
Loc, a fost prinsă pe toată lun
gimea ei — de cîțiva kilometri 
—- sub puternicul baraj de arti
lerie al forțelor patriotice. Cele 
două divizii saigoneze au sufe
rit mari pierderi în oameni și 
materiale.

Patrioții au mai atacat, în a- 
ceastă perioadă, și alte poziții 
ale armatei saigoneze , cartierul 
general operațional al celei dc-a 
treia regiuni militare, de la Lai 
Khe, situat la 53 km nord de 
Saigon ; garnizoana de la Ben 
Duc (27 km sud de Saigon); 
postul militar din orașul Duc 
Buc (27 km sud de Saigon); 
în sfîrșit, o unitate saigoneză 
din apropiere de orașul Cai Ben 
(circa 70 km sud-vest de Sai
gon).

ția de simplă enclavă saigone
ză în interiorul provinciilor de 
pe Platourile înalte, aproape 
integral controlate de patrioți.

Aviația Statelor Unite a con
tinuat să efectueze nenumărate 
raiduri, lansînd mii de tone de 
bombe, ca și pînă acum, însă, 
rezultatul acestor raiduri nu s-a 
materializat în oprirea ofensi
vei patriotice, ci numai în dis
trugerea unor localități din 
Vietnamul de sud și transfor
marea ecologică a teritoriului 
sud-vietnamez în ceva care nu 
poate fi comparat cu nimic cu
noscut pînă astăzi de oameni.

Prezențe românești
BELGRAD 20 — Corespon

dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Participind 
cu un important stand la Tîr- 
gul internațional al tehnicii, 
inaugurat, așa cum s-a mai a- 
nunțat, în urmă cu o săptă- 
mînă, Republica Socialistă 
România prezintă, in cadrul 
spațiului rezervat într-unul 
din marile pavilioane, expo
nate care ilustrează realiză
rile obținute în ultimii ani 
in industria noastră construc
toare de mașini și cea optică.

Printre manifestările prile
juite de prezența întreprinde
rilor de comerț exterior ro
mânești la Tîrgul internațio
nal al tehnicii se numără și 
cocteilul oferit, la 1.9 mai, de 
directorul standului nostru. 
Dumitru Ghenea, la care au 
luat parte directorul general 
al Expoziției din Belgrad, 
lașa Raiter, precum și amba
sadorul român în Iugoslavia, 
Vasile Șandru, reprezentanți 
ai unor întreprinderi și orga
nizații economice iugoslave. 
Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Belgrad.

★
WASHINGTON 20 — Co

respondentul Agerpres, C. A-

lexand,roaie, transmite: Bi
blioteca română din New 
York, împreună cu Biblioteca 
Folger Shakespeare din 
Washington au organizat un 
recital de poezie româneas
că, cu concursul poetului ro
mân Marin Sorescu.

Josephine Jakobsen, consi
lier al Bibliotecii Congresului 
Statelor Unite, și Dan Grigo- 
rescu, directorul Bibliotecii 
Române din New York, au 
vorbit despre poezia româ
nească contemporană, precum 
și despre aportul unor astfel 
de manifestări la cunoaște
rea reciprocă a artei și cul
turii popoarelor, la apropie
rea lor.

Au participat funcționari 
superiori ai Departamentului 
de Stat și U.S.L.A. Din partea 
română a fost prezent Cor
nelia Bogdan, ambasadorul 
României la Washington.

Biblioteca Congresului 
S.U.A., care a inițiat un pro
gram de difuzare a poeziei 
in traducerea și lectura celor 
mai de seamă autori ameri
cani și străini, a înregistrat 
un recital al poetului Marin 
Sorescu, ce va fi distribuit, 
pe bandă de magnetofon, Ici 
peste 600 de universități și 
biblioteci publice americane.

★

SAIGON 20 (Agerpres). — O 
altă regiune a Vietnamului de 
sud. care a continuat, în ulti
mele 24 de ore, să fie scena u- 
nor puternice încleștări între 
forțele patriotice și trupele sai
goneze, a fost Delta Mekong. In 
diverse puncte ale acesteia, u- 
nitățile F.N.E. au atacat garni
zoane și posturi ale regimului 
de la Saigon, distrugînd cu o- 
buze și rachete fortificațiile a- 
cestora și provocîndu-le însem
nate pierderi umane. Cea mai 
importantă bătălie, în această 
zonă, a avut loc la Ha Tien, în 
provincia Kien Giang, unde co
mandamentul saigonez a recu
noscut pierderea a 13 oameni.

Luptele au continuat, de ase
menea, și în nord, în jurul ora
șului Kontum, care, ca și Plei- 
ku, se află, în prezent, în situa

SAIGON 20 (Agerpres). — 
Lupte violente au continuat 
sîmbătă dimineața în zona An 
Loc. Cele două divizii saigone
ze aduse pentru a încerca să 
recucerească orașul An Loc, 
controlat de Frontul Național 
de Eliberare, „nu au reușit să 
înainteze de loc de pe pozițiile 
în care unitățile F.N.E. le țin 
blocate de vineri de la prînz" 
— relatează agenția Reuter, ci- 
tînd comandamentul saigonez. 
Agenția A.P. precizează că „tru
pele saigoneze au fost eliopur- 
tate aici de aviația S.U.A." și 
că „li s-a spus să încerce să in
tre în An Loc".

Pe de altă parte, din Delta 
Mekongului se relatează că pa- 
trioții au ocupat, pentru prima 
dată de la începutul actualei o- 
fensive, sîmbătă dimineața, cea 
mai mare parte a capitalei dis
trictuale Kien Luong, „forțîn- 
du-i pe saigonezi să se retragă 
în bunkerul comandamentului 
garnizoanei din oraș". Tot sîm
bătă dimineața, au continuat 
atacurile intense ale patrioților 
•împotriva garnizoanei america- 
no-saigoneze de Ia Kontum.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
„Plenara C.C. al P.C.U.S., as- 
cultînd și discutând raportul se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S,, L. I. Brejnev, cu pri
vire la situația internațională, 
aprobă prevederile sale și acti
vitatea practică a Biroului Po
litic al C.C., îndreptată, în con
formitate cu hotărârile Congre
sului al XXIV-lea al partidu
lui, spre destinderea încordării 
internaționale, întărirea cauzei 
păcii și securității internaționa
le", se relevă în hotărîrea ple
narei C.C. al 
mai 1972. 
TASS.

Plenara 
Politic al 
să transpună și pe viitor în mod 
neabătut în viață programul de 
pace elaborat de Congresul al 
XXIV-lea și, în conformitate cu 
situația concretă, să folosească

P.C.U.S.
transmisă de

însărcinează 
Comitetului

din 19 
agenția

Biroul
Central

diverse forme și metode pentru 
înfăptuirea acesteia, să lege în 
mod organic rezolvarea sarcini
lor curente nemijlocite din pe
rioada actuală de perspectiva 
de lungă durată și de scopurile 
luptei pentru pace, libertate și 
securitatea popoarelor, pentru 
progres social și socialism.

Plenara a adoptat, de aseme5- 
nea, hotărîrea ca în anii 1973— 
1974 să se desfășoare preschim
barea carnetelor de partid ale 
membrilor P.C.U.S. Prevăzînd 
sarcinile concrete ale organiza
țiilor de partid în această acți
une. hotărîrea subliniază că ea 
trebuie să contribuie la îmbu
nătățirea activității tuturor or
ganizațiilor de partid, la inten
sificarea acesteia pentru înde
plinirea sarcinilor construcției 
economice și culturale trasate 
de Congresul a] XXIV-lea al 
P.C.U.S.

I refuză
să demisioneze

BONN 20 (Agerpres). — In 
răspunsul la apelul adresat de 
guvernul vest-german în vede
rea organizării de noi alegeri 
pe baza unui acord între parti
de, șeful opoziției din Bundes
tag, liderul creștin-democrat 
Rainer Barzel, a cerut cancela
rului federal Willy Brandt să 
demisioneze, relatează agenția 
D.P.A.

Ca răspuns la aceste declara
ții, Conrad Ahlers, purtătorul 
de cuvînt al guvernului de la 
Bonn, a precizat că, în prezent, 
„cancelarul Brandt nu se gîn=

rătînd că el este dispus să con
ducă actualul guvern de coali
ție P.S.D.-P.L.D. pînă la sfîrșitul 
actualei legislaturi, adică pînă 
în 1973, dar că, țintind 
seama de actuala situație 
parlamentară, el preferă să 
propună opoziției U.C.D./U.C.S. 
un aranjament pentru organi
zarea de noi alegeri. Aceasta 
este singura posibilitate de a se 
ajunge la noi consultări, căci 
actuala constituție federală nu 
permite dizolvarea Parlamentu
lui fără o demisie a cancela
rului; or acesta refuză catego
ric să demisioneze — relatează

WASIIINGTON 20 (Agerpres).
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a părăsit sîmbătă 
Washingtonul, începindu-și că
lătoria spre capitala Uniunii 
Sovietice, unde este așteptat 
pentru o vizită oficială.

La plecarea de la baza aeria
nă Andrews, președintele a fă
cut o scurtă declarație. Subli
niind că merge în U.R.S.S. „pen
tru a avea întrevederi foarte 
importante, de o manieră sub
stanțială", el a relevat că noile 
intilniri americano-sovietice la 
nivel înalt vor fi diferite de toa
te cele care le-au precedat, pen
tru că acestea nu-și propun să 
creeze un spirit nou în relațiile 
dintre cele două state, ci să re
glementeze unele din probleme
le lor importante.

Sperăm — a spus R. Nixon
— să facem progrese, care, Ia 
rindul lor, vor pune bazele u- 
nor noi progrese mai mari.

In drum spre Moscova, pre-

Ședința Biroului Politic al C.C. ai P.M.U.P
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și a Prezidiului guvernului polonez
(Agerpres). —VARȘOVIA 20 . _ .

Agenția P.A.P. anunță că în zi
lele de 18 și 19 mai, a avut loc 
ședința Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. și a Prezidiului gu
vernului polonez, la care au 
participat, de asemenea, mare
șalul Seimului, președintele Co
mitetului director al Partidului 
Țărănesc Unit, președinele Co
mitetului director al Partidului 
Democrat și președintele Comi
tetului național al Frontului U- 
nității Poporului. Ședința a fost 
prezidată de Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Au fost abordate probleme 
legate de ratificarea de către 
Bundestag și Bundesrat a tra
tatului dintre Polonia și R.F.G. 
din 7 decembrie 1970 privind 
bazele normalizării relațiilor 
lor reciproce.

In conformitate cu declarația 
sa anterioară, Republica Popu
lară Polonă, care consideră că 
numai tratatul din 7 decembrie 
1970 are forță obligatorie, va 
acționa în conformitate cu lite
ra și spiritul lui. Principalele 
obligații conținute în tratatul 
dintre Polonia și R.F.G. se re-

formitate cu acordurile de la 
Potsdam, a graniței dc vest a 
Poloniei, pe Oder și Neisse, ca 
inviolabilă și definitivă. Numai 
pe această bază este 
normalizarea relațiilor 
Polonia și R.F.G.

Intrarea în vigoare a 
lui dintre Polonia și R.F.G. re
prezintă o victorie istorică a po
liticii consecvente promovate de 
P.M.U.P. și guvernul Republicii

posibilă 
dintre

tratatu-

Populare Polone, a năzuințelor 
întregului popor polonez. In a- 
cela.și timp, ea constituie un 
real succes al tuturor -forțelor 
politice și statelor, inclusiv al 
partizanilor destinderii și al 
forțelor care manifestă orienta
re realistă în R.F.G., care se 
pronunță pentru normalizarea 
pașnică și stabilizarea relațiilor 
în Europa, se arată în încheie
rea comunicatului.

ședințele Nixon face o escală de 
36 de ore la Salzburg, în A- 
ustria, urmînd să aibă convor
biri, cu acest prilej, cu cance
larul Bruno Kreisky.

w
WASHINGTON 20 (Agerpres).

— Vorbind în fața ziariștilor 
care îl vor însoți* în călătoria sa 
în Austria, U.R.Ș.S., Iran și Po
lonia, președintele Statelor Unite 
Richard Nixon, a declarat că a- 
bordează întîlnirjea americano- 
sovietică la nivel înalt într-un 
spirit pozitiv. „Nu întreprindem 
această călătorie pentru a inau
gura relații noi,] cum a fost 
cazul vizitei la Pekin — a spus 
Nixon. Aceasta, firește, a fost 
extrem de însemnată și a fost 
important să plecăm la Pek,'n 
tocmai în acest scop. In cazul 
de față, întreținem relații cu U- 
niunea Sovietică de ani de zile. 
Au avut loc contacte la diverse 
niveluri; au avut loc întîlniri 
între conducătorii sovietici și a- 
mericani în perioada celui de-al 
doilea război mondial și în pe
rioada postbelică".

In ce privește întîinires actua
lă, vorbitorul a relevat trei do
menii în care există o posibili
tate de acord — limitarea arma
mentelor, comerțul, cooperarea 
în explorarea spațiului cosmic. 
Pe de altă parte, președintele 
Nixon a relevat că pe ordinea 
de zi vor figura discuții asupra 
unor probleme în care Statele 
Unite și Uniunea Sovietică au 
uneori interese contradictorii 
„Dacă nu vom reuși să ajungem 
la o înțelegere în toate domeni
ile care vor fi discutate, a spus 
șeful Casei Albe, vom continua 
cel puțin procesul negocierilor, 
astfel îneît după întîlnirea la 
nivel înalt să poată interveni, 
eventual, noi acorduri".

că".

dește deloc să demisioneze", a- agenția D.P.A. feră la recunoașterea — în con-

♦ Delegațiile Uniunii Sovi- cunoscuți militanți ai Partidu- comerciale cu Uniunea Sovieti-
etice și Statelor Unite Ia con
vorbirile privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.) au ținut sîmbătă, la 
sediul Ambasadei americane 
din capitala finlandeză, o no
uă ședință plenară, prima de Ia 
data de 9 mai a.c. — anunță a- 
genția France Presse.

Cea de-a șaptea fază a aces
tor convorbiri s-a deschis Ia 28 
martie a.c. și, potrivit unor sur
se ale conferinței, se așteaptă 
ca ea să se încheie în următoa
rele

lui național de dreapta, au pă
truns în interiorul clădiri, au 
împrăștiat gazolină și au dat

& Intr-o declarație făcută în 
Camera Reprezentanților, con
gresmanul american P. Findley 
s-a pronunțat pentru acordarea 
Uniunii Sovietice a clauzei na
țiunii celei mai favorizate, a- 
nunță agenția TASS. „Consider, 
a spus el, că în politica noas
tră comercială a sosit timpul 
pentru intensificarea relațiilor

cîteva zile.

Uniunea Sovietică anunță 
că, pentru prima oară, s-a rea
lizat vînzarea de echipament 
energetic de fabricație sovietică 
unui client american în contex
tul extinderii relațiilor comer
ciale sovieto-americane. Agenția 
U.P.I. precizează că este vorba 
despre o firmă de specialitate 
din R.S.S. Ucraineană, care a 
expediat un transformator de 
560 000 kilowați către Adison 
Company din Detroit.

La sediul guvernamental 
provinciei Valdivia din 

Republica Chile a izbuc
nit un incendiu provocat de e- 
lemente ultrareacționare. infor
mează agenția Prensâ Latina. 
Cu puțin înainte de izbucnirea 
incendiului, Juan Antonio Du- 
salde și Horacio Lopez Pozo,

❖ 
al

Intr-o cuvîntare rostită vi 
neri seara la posturile de tele
viziune, președintele Uruguayu- 
lui, Juan Bordaberry, a lansat 
populației un apel la calm, con- 
damnînd atacul terorist căruia 
i-au căzut victime, joi, patru 
soldați, aflați de gardă în fața 
reședinței ministrului apărării.

Evoluția stației științifice
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Lansată la 14 aprilie a.c., sta
ția automată științifică sovieti
că „Prognoz" continuă să evolu
eze în spațiul extraterestru, re- 
prezentînd o etapă însemnată 
în cercetarea Soarelui și a in
fluenței acestui astru asupra 
planetei noastre.

In conformitate cu sarcinile 
științifice pe care trebuie să le 
rezolve stația, orbita sa prezin
tă o înălțime maximă deasupra 
Pămîntului de 200 000 kilometri, 
și o înălțime minimă de 950 ki
lometri, avînd apogeul orientat 
în direcția Soarelui. Parametrii 
unei astfel de orbite, în special 
înălțimea minimă, suferă modi
ficări considerabile sub acțiu
nea atracției solare și selenare,

variațiile de altitudine puțind 
ajunge la 400 de kilomi . ri în 
cursul unei singure rotații.

Stația „Prognoz" a fost creată 
pentru observații asupra Soa
relui, efectuate dincolo do ho
tarul magnetosferei terestre, 
condiții care permit urmărirea 
modificărilor parametrilor vîn- 
tului solar, ale caracteristicilor 
radiației Roentgen și emisiuni
lor radio și ale razelor cosmice. 
Informațiile obținute, corobo
rate cu cele furnizate de obser
vatoarele terestre; vor fi folosi
te pentru studierea mecanismu
lui activității solare în general. 
Studiile au și o deosebită im
portanță practică, avîndu-se în

vedere faptul că Soarele emite 
în spațiul înconjurător, în 
cursul „erupțiilor" sale, o uria
șă cantitate de particule încăr
cate electric și că energia aces
tora este, uneori, atît de mare, 
îneît ele pătrund chiar Și în 
interiorul navelor cosmice, unde 
influențează asupra capacității 
de funcționare a aparatelor și 
pot reprezenta un pericol pen
tru cosmonauți.

In cursul întregului zbor, in
formațiile științifice și toate da
tele privind funcționarea diferi
telor sisteme de bord ale sta
ției sînt înregistrate de o insta
lație specială de memorare, du
pă care arc loc transmiterea da
telor pe Terra.

„Prognoz

podgorii și alte sortimente de băuturi.

I

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 396

ISWI ae m3

ANUNȚA
9

publicul consumator
că, începînd de duminică, 21 mai a.c. ora 12

SE VA DESCHIDE GRĂDINA DE VARĂ
PARC“ din Petroșani care oferă clientelei un

bogat sortiment de preparate culinare, speciali-
tați la grătar, vinuri din cele mai renumite

Vizitați cu încredere noua noastră unitate
unde veți fi servili în mod ireproșabil

Redacția și administrația ziarulyi! Petroșani, strada Republicii Nr, 9Q. telefon i 1663


