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Un obiectiv comun, o unică voință:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN !
La EM. Bărbăteni în producție!

Cum folosesc cadrele
tehnico - inginerești

timpul de lucru în schimbul

I
pe care-1 prestează?

IN MEDIE PE 
Constantin Gră
ia întrecere toa-

*

IntUnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu un grup 
de studenți și elevi americani

In ziua de 29 iunie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
întâlnit la Clubul din stațiunea 
Neptun cu un grup de 166 de 
studenți și elevi de la univer
sități și colegii din statul Te
xas (S.U.A.), care fac o vizită 
în țara noastră.

La întîlnire au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Dumi
tru Popescu, Vasile Vîlcu, Cor
nel Burtică.

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți conducători ro
mâni sînt cordial salutați la 
sosire de Harry Morgan, pre
ședintele Fundației „American 
Council for Nationalites Servi
ce'1 (A.C.N.S.), sub patronajul 
căreia este organizată vizita în 
țara noastră a tinerilor ameri
cani, de profesorii care înso-

țese grupul. Tinerii americani 
îl întîmpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ou vii apla
uze, îi oferă buchete de flori. 
De asemenea, îi înmînează Me
dalia jubiliară a Universității 
Trinity, emisă cu prilejul cen
tenarului acestei instituții.

Președintele Fundației A.C.N.S. 
a înmînat președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România mesaje de sa
lut și prietenie di-n partea gu
vernatorului statului Texas — 
Preston Smith, a primarului o- 
rașului Austin — Roy Butler, 
și a primarului orașului Hous
ton — Louie Welch, precum Și 
invitația adresată de președin
tele celei de-a 41-a ediții a Ex
poziției anuale a șeptelului 
a vizita această expoziție și 
a asista la jocurile rodeo de

Cuvîntul președintelui
Fundației A.C.N.S 

Harry Morgan
DOMNULE PREȘEDINTE,

89

Este un moment deosebit de fericit pentru fie
care american care se află astăzi aici, în această 
sală, pe coasta minunată a Mării Negre. Pentru 
fiecare dintre noi este un moment memorabil, 
a cărei amintire o vom păstra pentru toată viața 
în inimile noastre și pentru care vă sîntem re
cunoscători, domnule președinte, Sîntem, de a- 
semenea, recunoscători și îndatorați compatrio- 
ților dumneavoastră care ne-au dovedit, într-o 
perioadă atît de scurtă, ce poate să însemne 
bucuria vieții, ce înseamnă prietenia. Am venit 
în România în spiritul prieteniei, cu cîntece și 
muzică, pentru a le împărtăși dumneavoastră și 
poporului român. Am venit, de asemenea, și să 
învățăm și într-adevăr am învățat. In orașele, 
în satele, în munții dumneavoastră, aici pe ma
lul mării ne-ar.i întilnit și am vorbit cu mulți

(Continuare în pag. a 4-a)
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Houston, din februarie-martie 
19.72.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători români au 
asistat la un spectacol prezentat 
de tinerii elevi și studenți te- 
xani. Aceștia au interpretat un 
bogat program cuprinzînd cîn
tece din folclorul american și lu
crări de muzică ușoară, fiind 
răsplătiți cu aplauze călduroase. 
Cu prilejul întîlnirii, au luat cu- 
vîntul președintele Fundației 
A.C.N.S., Harry Morgan, și to
varășul Nicolae Ceaușescu.

■A-
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, ceilalți conducători 
români prezenți la întîlnire s-au 
întreținut apoi cordial cu mem
brii conducerii grupului, cu pro
fesorii și tinerii americani.

Cuvîntul 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
STIMATE DOMNULE MORGAN,
DRAGI PRIETENI,

Aș dori, în primul rînd, să-mi exprim bucuria 
pentru această întîlnire prietenească și să vă 
mulțumesc pentru frumosul program artistic pe 
care l-ați prezentat.

Consider inițiativa dumneavoastră de a orga
niza o astfel de vizită în România deosebit de 
bună și îmi exprim convingerea că ea va con
tribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele român și american, dintre tinerii 
țărilor noastre.

Aș dori să vă rog să transmiteți guvernatoru
lui statului Texas, primarului orașului Austin 
și primarului orașului Houston calde mulțumiri 
pentru mesajele prietenești pe care mi le-au a- 
dresat. Doresc, de asemenea, să mulțumesc pre
ședintelui celei de-a 41-a Expoziții anuale de 
creștere a animalelor de Ia Houston, pentru in-

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

(Continuare în pag. a 4-a)

Inițiativa „100 ML AVANSARE 
LUNA“, obiectiv cu care brigadierul 
dinam de Ia mina Uricani a chemat 
te brigăzile ce execută lucrări de deschidere și pregăti
re din Valea Jiului a fost îmbrățișată cu căldură și 
de colectivul tinerei noastre exploatări. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit la unitatea noastră se simte nevoia 
stringentă de a grăbi deschiderea și pregătirea pentru 
exploatare a noi panouri, pentru creșterea continuă 
a producției și productivității muncii.

Minerii de la Bărbăteni sînt conștienți că prin ob
ținerea unor avansări mai rapide contribuie la darea 
în exploatare, mai devreme, a noilor abataje cameră 
și frontale, la crearea de noi capacități 
la obținerea unor sporuri însemnate de

de producție, 
producție.

100 metri liniari în medie 
pe lună în lucrări 

de deschidere și pregătire
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Prețuirea școlii și a slujitorilor eiateni.ie modul în care prind 
viață botărîrile colective o dată 
luate.

Desigur, pentru a putea răs
punde zilnic și așa cum trebuie 
acestor cerințe, la care s-ar a- 
dăuga pe lîngă un control sis
tematic al 
„rotițe

te legate de felul cum își fo
losesc aceștia timpul schimbu
lui pe care-1 prestează, de pon
derea pe care o are soluționa
rea problemelor tehnice, orga
nizatorice, de conducere a pro
cesului de producție minier în 
„agenda11 lor zilnică, încărcată 
încă, din nefericire și cu ches
tiuni subsidiare, „de birou", nu 
întotdeauna justificate și, în 
orice caz, neconforme cu pre
gătirea lor.

Pc tov ing. Radu Tomescu, 
șeful sectorului I al E. M. Pa- 
rafjeiii, l-am găsit lucrînd la în
tocmirea unui program de ac
tivitate amănunțit la un fron
tal : „Azi intru în schimbul 
II... E necesar și lucrul cu ma
șina de calculat, cu rigla...11

Ne vorbește despre munca 
deloc ușoară, a unui șef de sec
tor, dar și despre satisfacțiile 
pe care le aduce soluționarea, 
la timp și întocmai cum au 
fost gîndite, a unei treceri de 
la susținerea în lemn Ia cea 
metalică într-un abataj, a in
troducerii unei combine sau a 
unui agregat hidraulic cu auto
matizarea acestuia, a adaptării 
la un front a organizării în 
flux continuu în loc de extrac
ția pe cicluri, a găsirii unei

Știința conducerii miniere îm
brățișează mai multe ipostaze 
destinate să imprime un ritm 
normal de desfășurare, o efi
ciență corespunzătoare fluxului 
extractiv. Dintre acestea cre
dem că un rol prioritar îl de
ține cunoașterea profundă, te
meinică a locurilor de muncă, 
a oamenilor pe care-i coordo
nezi. Numai în această bază se 
poate sesiza corect efectul ime
diat și de perspectivă al unei 
bofărîri. al unei decizii adopta
te. Apoi, șe cere o organizare 
superioară, a muncii din sfera 
respectivă,' evident judicios co
relată cu pulsul activității de 
ansamblu. Forțele de care dis
pui — atît umane cît și teh
nice — trebuie bine valorifi
cate. Cadrele pe care se bizuie 
un conducător — colaboratorii 
săi permanenți — se cuvin re
partizate cu chibzuință pentru 
o cuprindere totală, eficientă a 
tuturor problemelor din dome
niul vizat, precizîndu-li-se cu 
claritate îndatoririle, răspunde
rile pe care le nu acestea, ur
mărind fără încetare, cu multă

90,6 la sută, superi- 
înregistrat în anul

Dar învățămîntul

tului și aptitudinilor elevilor ce 
înfloresc sub permanenta gri
jă stimulativă a învățătorilor și 
profesorilor, o formează expozi
țiile trimestriale și anuale de 
Ia fiecare școală, fericită iniția
tivă și susținută cu perseve
rență.

Despre valoarea cadrelor di
dactice din Valea Jiului, des
pre pregătirea lor metodică, po
litică și pasiunea lor profesio
nală vorbesc o serie de succe
se meritorii. Un număr sporit 
dintre ei au participat în acest 
an cu lucrări Ia diferite sesi
uni științifice Ș> simpozioane 
organizate în municipiu sau la 
nivel județean. I’este 125 sînt 
înscriși acum la examenul de 
grad. Complexa muncă infor- 
mativ-educativă ce o desfășoa
ră în școală și în afara ei — 
prin multiple și diferențiate 
activități cultural-artistice, pa
triotice, sportive, în care ați 
fost obținute rezultate notabi
le — se concretizează în mode
larea elevilor, în orientarea Io» 
școlară și profesională, domenii 
în care rezultatele sînt superi
oare anilor precedenți, elevi

O bună tradiție a poporului 
nostru este, ca atunci cînd por
țile școlilor se închid și noi 
contingente de tineri se îndreap
tă spre activitățile vieții, să-i 
cinstească pe cei care i-au că
lăuzit de-a lungul anilor — 
dascălii. Ziua învățătorului sim
bolizează respectul și prețuirea 
Pe care societatea noastră so
cialistă le acordă procesului de 
educație, parte integrantă din 
năzuința spre o viață cu un ni
vel de cultură superior. Acum 
cînd spiritul constructiv se ma- 
nifestă în continua transforma
re a peisajului țării, care se 
dezvoltă multilateral, cînd toa
te eforturile vizează măreția a- 
vuției naționale, și școlii româ
nești i se cere mai mult. Sarci
na cea mai însemnată a fost 
subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-Iea 
al partidului, „asigurarea unei 
strînse legături între școală și 
viață, între școală și nevoile 
practicii."

Ziua învățătorului este echi
valentul unui bilanț al procesu
lui de învățămînt dintr-un an. 
In Valea Jiului școala se ter
mină cu rezultate bune, care o- 
glindesc munca desfășurată de 
cele peste 1000 de cadre didac
tice. Coeficientul de promova-

re este de 
or celui 
precedent, 
din municipiul nostru se mai 
mindrește cu o serie de rezul
tate pozitive, printre care și 
îmbunătățirea continuă a bazei 
materiale (a fost construit lice
ul din Lupeni cu 16 săli <le 
clasă, laboratoare și ateliere; 
au fost amenajate 78 de ateli
ere școlare, o casă a pionieru
lui la Petrila și multe alte îm
bunătățiri). Au fost organizate 
laboratoare și ateliere, multe 
prin forțele proprii existente în 
școală sau cu sprijinul între
prinderilor patronatoare. ~ 
fi menționate în acest 
liceele din Uricani, Vulcan, Pe
trila, școlile generale nr. 2 și 
3 Lupeni, nr. 4 Vulcan, Ani- 
noasa, nr. 6 Petroșani, nr. 1 și 
5 Petrila. Toate ilustrează bu
na orientare a cadrelor noas
tre didactice spre un învăță
mînt aplicativ, formativ, cu bo
gate valențe educative, apropi
at de practică și de specificul 
social-economic al Văii Jiului. 
S-ar mai putea scrie mult 
pre succesele practice ale 
vilor care, în multe școli, 
fecționează piese necesare 
cesului de producție. Dar 
tnaginc sugestivă asupra talen-

mersului fiecărei 
din angrenaj și stră

duința de a asigura încontinuu 
îngemănarea între gînd și ac
țiunea întreprinsă, este impe
rios necesar ea unui factor de 
conducere minier să i se creeze 
toate condițiile pentru a-și R& 
ce pe deplin datoria. Timpii) 
Iui nu trebuie ocupat cu diver
se îndeletniciri care nu cores
pund în nici un caz cu pregă
tirea sa și, oricum, se cere să 
i se lase răgazul necesar și 
pentru latura creativă, de va
lorificare a specialistului din el- 
Numai astfel aportul său la con
tinua perfecționare a procesu
lui extractiv va fi cel așteptat.

Discuția pe care am purtat-o, 
recent, cu o serie de factori 
de răspundere de la unități 
miniere din Valea Jiului ne-a 
relevat unele aspecte interesan-

T. SPATARUIng. Tr. MULLER
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ceea ce privește iniția-
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(De la postul nostru 
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Un popas înaintea intrării în mină unde, la dialogul din
tre ortaci și șeful de schimb Ion Deghi din brigada lui 
Alexandru I.aszlo de Ia mina Paroșeni, nu lipsește buna dis
poziție.

calificare
20 strun- 
dovedește 

depuse în 
materiali-

fapte palpa-

în plus pe lună

și-a deschis

larg porțile

Individ
aceasta 
restau-
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Ac-eastă eficientă inițiati
vă a fost însușită de brigăzile 
conduse de Pompei 
și Gavrilă Nagy de 
noastră, brigăzi care

■ gajat să realizeze în 
lie 100 ml avansare, 
le pe care le execută acești 
brigadieri au o importanță 
deosebită pentru viitorul a- 
propiat al minei. De aceea, 
pentru a asigura succesul i-

nițiativei, conducerile sectoa
relor, întregul personal me- 
diu-tehnic de supraveghere și 
control se preocupă în pre
zent să creeze cele mai pro
pice condiții necesare bunei 
desfășurări a procesului teh
nologic, pentru o deservire 
impecabilă a brigăzilor res
pective în vederea obținerii 
vitezelor de avansare preco
nizate.

Două cicluri
în abatajele frontale

In
tiva lansată de brigada con
dusă de Eroul Muncii Socia
liste. Petre Constantin, de la 
mina Lupeni, de a realiza 
două cicluri avansare în plus 
Pe lună în abataj frontal, 
aceasta a fost îmbrățișată la 
mina noastră de brigada con
dusă de comunistul Iosif Ol
teanu. Brigada s-a angajat ca 
în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului să reali
zeze în plus două cicluri în 
luna iulie. Abatajul frontal 
din stratul 5, blocul 12. ori
zontul 745—783 în care lu
crează brigada tovarășului Io
sif Olteanu, după ce au fost 
învinse greutățile determinate 
de tectonica zăcămîntului, 
este în prezent pus în ordine 
și se apreciază că 
deci, condiții pentru a realiza 
planul de producție și, în plus

cele două cicluri de avansa
re.

întregul colectiv al brigăzii 
este animat de dorința de a 
obține rezultate cit mai bune, 
pe măsura încrederii de ca
re se bucură brigadierul Și 
toți componenții acestei omo
gene Și harnice brigăzi. Șe
fii de schimb Haralambie E- 
nache, Mihai Lupu, loan Ape- 
troaie, loan Neagu, membri 
de partid cu multă experien
ță în meseria dură, dar fru
moasă de miner, alături de 
veteranul lor, brigadierul Io
sif Olteanu, de ceilalți com- 
ponenți ai brigăzii sînt ho- 
tărîți să se afirme în această 
însuflețitoare întrecere socia
listă prin noi și edificatoare 
succese în muncă.
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j semestrial îndeplinit

In întrecerea socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a XXV-a a- 
niversări a Republicii, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
sectorului V al exploatării miniere Lupeni și-au încheiat 
planul semestrial Ia producția de cărbune cu 6 zile mai de
vreme. Angajamentul anual inițial de 3 000 tone precum și 
cel reînnoit de 4 500 tone au fost depășite, colectivul condus 
de inginerul Nicolae Răspopa avînd extras la zi de la înce
putul anului un plus de 4 782 tone cărbune.

Participante Ia acest succes sînt brigăzile conduse <le 
CONSTANTIN PRISACARU (1 017 tone peste plan în aceas
tă lună), MIHAI VlRZARU (300 tone plus), IOSIF ȚURCAȘ 
(103,9 la sută media de normă realizată de la începutul anu
lui; ultima lucrare pregătită înainte de termen : abatajul 
frontal nr. 2 din stratul III).

Inginerul Gheorghe Modoi, locțiitorul șefului de sector, 
ne-a cerut să evidențiem activitatea personalului electro-me- 
canic de întreținere și reparații condus de maistrul Anton 
Buzaș.
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/* n birourile Fabri
cii de stîlpi hi
draulici din ora

șul Vulcan e liniște. O 
liniște aproape perfectă. 
Doar din cînd în cînd 
intră sau iese
om. Se fac proiecte, 
calcule, se caută idei și 
se trag concluzii.. Adică, 
se caută soluțiile cele 
mai adecvate, care, apli
cate în procesul de fa
bricație a stîlpilor, să a- 
ducă rezultate cît mai 
bune.

In atelierele mecanice, 
la secția de mașini au
tomate, ori in cea de 
montaj, alți oameni sînt 
prezenți la datorie. Aici 
însă nu mai e liniște. 
Dimpotrivă, se simte 
din plin, în fiecare cli
pă, ritmul trepidant al 
muncii, efervescența în
trecerii socialiste. Aici, 
în cea mal tînără uni
tate de producție de pe 
raza orașului Vulcan 
fluxul de fabricare a 
stîlpilor hidraulici de 
susținere e în mîini har
nice și pricepute.

In recenta adunare 
din cadrul secției de 
montaj-agregate hidrau
lice, comuniștii au hotă- 
rît să dea în folosință 
noua hală care se con
struiește acum, cu aproa
pe o lună mai devreme. 
De altfel, șeful de bri-

gadă Gheorghe Ceaușii 
și colegii lui llie Chircii 
și Alexandru Sabău se 
gîndesc să mai reducă 
cu ceva termenul de în
deplinire a acestui an
gajament. Victor Cucu, 
Gheorghe Muțiu, Gheor
ghe Dincă, Ștefan Varz-

Guia), de ventile (mais
tru Alexandru Constan
tin) și sudurii. Angaja
mentele tuturor converg 
spre: lucrări de cea mai 
hună calitate terminate 
la timp, reducerea pre
țului de cost. Am mai 
cunoscut aici pe tinerii t

în pagina

zasi, Nclu Popa și cei
lalți de la secția mon
taj au ca deviză în în
tâmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului 
și a celei de-a 25-a a- 
niversări a 
Republicii: 
de calitate 
respectarea 
de livrare 
De aceleași 
animate și 
secțiilor de mașini auto
mate (maistru Mircea

proclamării 
operațiuni 

superioară, 
termenelor 

a stâlpilor, 
dorințe sînt 

colectivele

presionează în mod deo
sebit în această fabrică, 
și anume, tinerețea co
lectivului ei: vîrsta me
die a efectivului este de 
23 de ani. L-am rugat 
pe tovarășul Constantin 
Graure, locțiitorul se
cretarului comitetului 
U.T.C. pe fabrică, să-mi 
spună cite ceva ' despre 
felul cum acest comitet 
se preocupă de integra
rea în cerințele produc
ției a tinerilor noi an
gajați, dornici să se ca
lifice. „Inginerii, maiș
trii, tehnicienii noștri, a 
relevat interlocutorul, 
sînt preocupați în mod 
deosebit de formarea ti
nerilor ca buni meseriași. 
In acest an au absolvit 
cursurile de 
un număr de 
gări, ceea ce 
că eforturile 
acest sens se 
zează în 
bile".

Cele cîtcva ore petre
cute printre tinerii de 
la Fabrica de stâlpi hi-- 
draulici Vulcan m-au 
convins, la fața locului 
cît de bine și armonios 
se îmbină 
cu munca 
valori.

Mihaela Cucu, Constan
tin Dascălii, Ana 
Ion Gali de la 
mașini automate, 
stantin T urcu, 
Bouleanu, Nicolae
de la secția sudură, pre
cum și pe mulți alții 
veniți în această nouă 
fabrică cu dorința fer
mă de a se forma și 
perfecționa, de a da și 
altora o mină de ajutor 
la nevoie. Un lucru im-

ziarul nostru de rutine
VEȚI PUTEA CITS
succesele minerilor din Petrila șiDespre 

constructorilor Văii Jiului.
Reportajul „MUZEUL DE ISTORIE AL 
SOCIALISTE ROMÂNIA — un important 
tură și educație patriotică".
Rubricile : In reverber; Aflăm de la organele de ordine; 
Informații utilitare.
PROGRAMUL TV pentru săptămîna viitoare.
In pagina a IV-a veți găsi ultimele informații din viața 
internațională.

Vulcan și

REPUBLIC1I 
factor de cui-

Litoralul și-a deschis larg 
porțile pentru a primi zecile c’e 
mii de turiști români și străini 
care vin aici pentru a-și petre
ce concediul de odihnă, sau pen
tru tratament. Numărul total al 
locurilor de cazare pe litoral, 
arăta tovarășul Radu Abagiu, . 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior, într-o declarație fă
cută redactorului Agepres, C. O- 
prică, a crescut anul acesta cu 
aproape 10 000 față de anul tre
cut. Au fost construite noi an
sambluri hoteliere-restaurant în 
toate stațiunile de pe litoral. 
Astfel, în stațiunea Olimp au 
fost date în folosință comple
xele Bran, Pajura. Vulturul, Co
corul, Brad.

Moderna stațiune Neptun. ca
re pune la dispoziția turiștilor 
tot ce au nevoie pentru a pe
trece un concediu cît mai plă
cut și util, s-a îmbogățit, anul 
acesta, cu noi unități pentru tra
tamentul balnear, o nouă pisci
nă, un nou complex distractiv 
cu bowling, minigolf, terenuri 
de tenis, volei etc. In satul de 
vacanță din aceeași stațiune a 
i'ost deschisă o nouă unitate de 
alimentație nublică. Tot aici au 
fost deschise Galeriile Neptun 
cu o suprafață comercială de 
1 200 mp. Pentru o cît mai bună 
deservire a turiștilor, anul a- 
cesta au fost deschise 235 de 
unități comerciale noi, cu 12 Ia 
sută mai mult decît anul trecut. 
Dintre acestea putem cita noul 
bazar de la Cazinoul din Ma
maia, cinci lini; «oi cu autoser
vire la Constanța, Eforie Nord, 
Saturn, complexul de alimenta
ție din stațiunea Olimp, 
din urmă dispunînd de
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OMUL DE
sau
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In concepția noastra, educația socialistă, conștiința so
cialistă implică atît cunoașterea temeinică a ceea ce este valoros 
în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane, stăpînirea 
deplină a profesiunii, cit și însușirea concepției filozofice de
spre lume și societate a partidului nostru 
lecție și istoric

materialismul dia- 
f armarea unei atitudini cetățenești înaintate 

N1COLAE CEAUSESCU

CARACTER

■ 7 .

N

PERSONALITĂȚII
p

> Odiseea demnității umane
• Omul de caracter: orien

tare justă și voință cul
tivată

• Un caracter integru, o via
tă pilduitoare.

consecință, Ia atitu-tă. Și ca o
dim înaintate față - de muncă 

acu-
. rateță profesională etc.) față dc 

oameni (solicitudine tovărășeas
că, sinceritate, corectitudine 
etc.) și față de tine însuți (auto
apreciere critică, demnitate, exi
gență etc.).

Pentru a fi însă pozitive, ati
tudinile omului trebuie să izvo
rască din motivații pozitive. Un 
motiv josnic, un interes egoist, 
nu poate naște atitudini demne, 
dezinteresate. Motivele superioa
re stau 
ciplină 
sociale, 
perior 
om liber dar și ca om obligat 
față de colectivitate. De aceea 
cultivarea motivelor este o ce
rință educativă esențială.

Pentru cunoașterea caracteru
lui cuiva, nu este suficientă nu
mai determinarea orientării lui. 
Transpunerea în viață a norme
lor, principiilor Și convingerilor 
morale, a atitudinilor și scopu
rilor propuse depinde de voință.

Un forum al demnității
cetățenești

-*

ăzuințele omului spre, ar
monie Și echilibru inte
rior, spre integritate mo- (hărnicie, conștiinciozitate, 

rală Și demnitate s-au .înscris 
.permanent în orizontul spiritua
lității sale, în ciuda unei istorii 
vitrege. Intr-o lume a sclaviei 
umilitoare, tragedia antică ne-a 
oferit citeva exemple de rigoare 
morală, culminînd cu „Prome- 
teul" lui Eschil. Cu a sa utopie 
solară, dar și amplă dezbatere 
etică — „Divina comedie" — 
Dante a restituit omului din 
întunecatul ev mediu senti
mentul demnității oprima
te și al mîndriei îngenun- 
ehiate, îndemnîndu-1 să ridice 
ochii spre incandescența unei 
Jumj întemeiate pe rațiune, ar
monie și autodisciplină. Renaște
rea ne-a dat, cu acel monumen
tal ..David" al Iui Michelangelo, 
ipostaza superbă a eroului 
luptător pentru cauza poporului 
său. Dorul recuperării demnită
ții omului a străbătut perioada 
iluministă a burgheziei revolu
ționare în numele unui nou cod 
moral: al Umanismului, După 
cum, burghezia re
acționară de mai 
tîrziu și-a năs
cut propriul ei 
„chirurg" : pe Bal
zac și propria ei 
„masă de disecție": 
„Comedia uma
nă" — vast trata' 
despre caractere al 
unei societăți care 
șj-a făcut din „vi
țelul de aur" un 
ido) nou și din om, 
o marfă.

A revenit socia
lismului — au- 
toereație conști
entă a maselor 
— misiunea istori
că de a reda omu
lui adevărata sa 
condiție umană, 
demnitatea și îm
plinirea sa ca 
destin. Noua orîn- 
duire a 
zaț mai 
decît acele momente 
amintite mai sus ale regăsirii de 
sine a omului. Căci omul socie
tății noastre de azi se definește 
nu prin ceea ce este ci prin 
ceea ce devine : prin autodepă- 
șirea sa. Pentru prima dată în 
istorie, milioane de oameni au 
ieșit din umbra umilinței socia
le și au ridicat capul din pă
mînt i Pentru prima oară în is
torie un program politic își 
poate propune ca țel să facă din 
om valoarea supremă, iar un 
program de educație să facă, 
din el. un om înaintat, pus în 
slujba celui mai măreț ideal 
uman : construirea societății 
comuniste.

la baza spiritului de dis- 
și al responsabilității 
a acelui mod uman su- 

de a trăi nu numai ca

reali- 
mult

r

rima oara i-am văzut în 
curtea minei. Ieșiseră în 
întîmpinarea 

zîmbind candid 
chiului mohorât 
parat fotografic. In grup, un 
om micuț de stat, bine legat, 
cu o față deschisă în zîmbet, se 
apăra ducând mîna la ochi de 
prezisă „înțepătură" a razelor 
solare. Un fapt în aparență mă
runt. Așa j-am cunoscut atunci...

...Teribili, findcă așa-i nu
meam eîndva, sînt deschizători 
de drumuri subpămîntene. Cum 
s-ar spune, o brigadă dc mineri. 
Despre Gheorghe Zaharia șeful 
„tei’jbiiiîor", mi s-a vorbit în 
termeni eiogioși ■:• „un miner 
foarte bun, organizator excelent, 
primul la locul de muncă, ulti
mul ta plecare". Acum iată-1 pe 
omul scund, Cu privire vioaie 
și obraji rotunzi, omul care își 
însoțește gestul mîinii cu un 
zîmbet sănătos, alături. Nimic 
nu pare să-l mire. E prietenos, 
direct, îndrăzneț — în ciuda 
staturii. Privesc chipul umbrii 
de cască, nu pare să fie de 44 
de ani; zîmbetul. ușurința cu 
care se mișcă îi întregesc spu
sele. „Din 1957 lucrez aici la 
mină; din 1957, nu m-am des
părțit de brigadă, dc familia 
asta a noastră, a bărbaților. Toți 
sînt dintr-o bucată, la locurile 
lor, nici mie nu mi-a plăcut să 
umblu de colo-colo..." — îmi 
spunea și-mi arăta pe frații Ti
mofte. Cînd discută cu ci ochii 
îi licăresc uluitor dc viu... Stăm 
pe o armătură, la gura suitoru
lui, aici Ia ..pragul" viitorului 
abataj. Pe uh om nu-J cunoști 
cît ei bate din palme, nu-1 pă
trunzi atît de Iezne, iar în cazul 
interlocutorilor mei, încercarea 
se dovedește cu adevărat teme
rară. Adîneu) cere incantații 
bărbătești, pentru că bărbătesc 
și aspru e ritmul orelor aici, 
încordat și ăvîd' efortul brațelor, 
al minții Umbra neguroasă a 
galeriei, contururile noastre,, al 
meu și ale lor, s-au fixat unde
va în (avanul apropiat. Constan
tin Timofte junior, e tînăr. A 
fost zidar la Deva, apoi șofer și 
acum...

— Do ce ai renunțat Ia...
— La șoferie vreți să spuneți ? 

Aici lucrează nenea (Vasile Ti
mofte, seniorul, cel care se află 
în brigadă de mai bine de 19 
ani), și alături de el mă simt 
parcă mai bine. Am văzut cum 
e zidăria, apoi am „birjerit" un 
pic, păi da, mina îmi e așa. în 
inimă, deși e mare hamalîc la 
un loc ca ăsta dc muncă..."

Și glasul lui Gheorghe Za
haria nu se mai aude, dar tre
ce prin noi, ne mîngîie într-un 
fel ciudat, cald parcă și rămîne 
aninat undeva, în gol. ..Zaharia
— îi zisese inginerul șef, nu mai 
armezi în TH, ci cu lemn, frate. 
E o lucrare temporară..." Și 
Zaharia a ieșit. Zîmbește mereu, 
cerînd din ochi fraților Timof
te să-i aprobe spusele. Mihai 
Iordache, un veteran al grupei
— acum bolnav în spital — se 
destăinuia. ..De 15 ani. Zaharia 
ăsta al nost’ nu se mai da jos 
din „suitori" (adică de ani de 
zile „teribilii", sapă suitori, 
„baionete", un fel de trambuline 
pentru abataje). 15 ani și i-a 
petrecut ..sus", deși în mină nu-i 
o raritate. Nici nu i-ar plăcea 
să-i spună cineva asta. Am lu
crat și cu Carol Ciki și cu 
Gheorghe Popovici. sîntem un 
fel dc luptători dc primă linie, 
dacă e bine spus așa.

— Te cheamă Mihai Zaha
ria, ești cumva fiul Iui...

— Nu ! a zis „piciul". Ii sînt 
nepot.

— Așa ?!
Abia am terminat liceul și

în 
al

luminii, 
fața 
unui

o- 
a-

m-am gîndit...
A venit aici, la Petrila, în a- 

cest an „boboc" într-alc minei, 
cum îmj zicea celălalt Zaharia, 
unchiul. „Decît să bată ulița sa
tului de lîngă Vîlcea, să aștep
te nu știu ce „minune", să intre 
„dacă intră" la vreo facultate, 
mai bine să muncească, să-și 
găsească un rost mai sigur. I-am 
zis : Măi Mihai, de ce tai frunză 
la cîini prin sat, mai bine hai 
la noi la mină că-i rost să te 
alegj cu ceva I Și el : „Bine un
chiule, vin 1“ — și a venit", 
bia acum cuplez; și Constantin 
Timofte, tânărul cu obraz dc 
fată, eu mișcări ritmice, foarte 
precise, știe să-și dozeze forțele

dau coate: loan Nemet, 
fost... dar nu mai e. I s-a dat 
tălpășița din brigadă. „Era le
neș", mai mult se gîndea b el 
decît la brigadă.

Am luat-o spre suitor.
— Să nu uit. Mîine-i joi, să-l 

vizităm pe Iordache. Mergem ?
— Mai încape vorbă ?
Poate că aceasta e condiția o- 

mogenității, a colectivului su
dat, ace) lucru dorit dc toți, 
gîndit cu migală, verificat în 
practică. Cine nu-și amintește că 
au fost situații eînd Gheor- 
ghe Zaharta sau Vasile Ti
mofte, sau oricare altul, eînd 
terminau lucrul rămîneau să : 
„dea o mînă de ajutor!“ 
— schimbului ce urma după 
ei. Așa sînt „teribilii". Așa e 
brigada de care colectivul .secto
rului e mîndru. Am rămas cu 
Gheorghe Zaharia. „E greu ?“. 
„Sigur că e greu, dar \ e și fru
mos. Anul acesta noi am săpat 
trei suitori, cinci baionete, le-am 
dat drum liber cărbunarilor să 
elibereze cărbune".

Nici o bătălie nu este atît de grea, 
ca aceea ce se dă pentru om, pen
tru cucerirea lui, pentru așezarea sa 
acolo unde trebuie să se afle, pe 
podiumul cel mai înalt din ierar
hia viețuitoarelor pămîntului. Și, 
nimic nu poale fi mai superb, decît 
satisfacția clipei în care, după efor
turi totale, constați că ai biruit, că 
ai fost mai puternic decît tot ce a 
pus natura sau împrejurările, potriv
nic în el.

Niciodată în tumultuoasa istorie 
a omenirii, omul, individul Singular, 
nu a fost atît de mult în atenția 
colectivității, nicieînd sentimentul 
responsabilității pentru fiecare, nu 
a fost ridicat pe culmile pe care se 
află acum, în aceste vremuri de im
presionante înnoiri, ce se petrec pe 
pămîntul liber al patriei noastre.

Nu e prea mult de eînd alte re
guli guvernau, alte principii stăteau 
la baza concepției despre individ și 
rolul său în societate. Nu e prea 
mult de eînd, teoreticieni anume 
plătiți, căutau să demonstreze cu 
orice chip, că de fapt întreaga lume 
este un dezmăț al absurdului, că 
întâmplarea oarbă, este singura lege 
a universului, iar omul nu înseamnă 
mai mult decît o frunză suspendată 
în văzduh, pradă viaturilor, ce o 
poartă aiurea, azvîrlind-o în viitoa
re, sau în mormane de gunoi.

Comuniștilor le-a 
misiune ca, odată cu 
bărbătească a relațiilor 
meni, să implanteze, ferm și pgttru 

' totdeauna, suflul uman al principiu
lui responsabilității reciproce. Eizsînt 
aceia care au stabilit 
fi

vidului, locul pe care i-l atribuie co
lectivitatea într-o ierarhie urilitar- 
etică. Cineva spunea că, societatea 
luptă pentru sine prin individ, iar 
pentru individ prin ea însăși. 
Doar singur socialismul și-a înscris 
pe frontispiciu ca primă îndatorire 
grija pentru om — ridicîndu-l pe 
acesta la rangul de ccl mai dc preț 
capita) — obligația de a-i asigura 
cel mai hun climat de dezvoltare și 
dc a-1 recupera atunci eînd rătăcit, 
e pe cale de a se pierde. O seamă 
de instituții speciale, de forme și 
mijloace sînt puse în mișcare în ve
derea realizării unui astfel de scop. ’

Pe această linie se jnscrie și fru
moasa inițiativă a Consiliului popu
lar municipal, de a crea și pune în 
activitate
NITAf ll CETĂȚENEȘTI, 
fa 
acei 
sau 
înțelegînd să meargă în sensul in
vers al cadenței generale. Oameni 
cu experiență, cu verificată compe
tență în investigarea sufletului o- 
menesc, se adună ori de cite ori 
e cazul, examinând destine, stînd de 
vorbă, sfătuind, îndemnând, ajutînd 
practic, concret.

Pentru cei chemați la această ma
re confruntare cu propria lor exis
tență, ziarul deschide această rubri
că de dezbatere publică. Și nu nu
mai, pentru ei, ci în aceeași măsură 
pentru toți acei ce ar putea avea 
tangență cu cazurile ce le vom pre
zenta, pentru toți acei care sincer 
și convins, se simt chemați să-și a- 
jute semenul pornit pe căi greșite. 
Începem o astfel de migăloasă și 
dificilă muncă, scriind astăzi despre,

A-

Iruri de caracter, A părăsit — 
după 11 ani — o carieră univer
sitară, pentru a face profesie t 
„M-am transferat la Petroșani 
în 1959 din dorința sinceră de a 
profesa într-un mediu muncito
resc cu o problematică medicală 
complexă. Am venit într-un mo
ment eînd în toată Valea Jiului 
nu exista un medic oculist, o 
sală de operație și nici instru
mentarul necesar". Iată o pildă 
de slujire a intereselor obștești 
oare dă profesionistului aura a- 
postolatului, omului — noblețea 
civică, jar caracterului' său 
marea distincției.

Atitudinea sa față de muncă, 
poartă adînc imprimată hărni
cia, conștiinciozitatea și o ne
potolită sete de cunoaștere, 
dovedesc cele peste 12 mii de o- 
perații, folosirea celor mai noi 
tehnici operatorii, obținerea tit
lului de doctor fn științe me
dicale, apartenența sa la presti
gioase organizații științifice de 
specialitate din Franța și Bel
gia. A fost printre primii oeu- 
......................care a folosit me

toda congelării 
cristalinului cata- 
râctal; Este încă o 
elocventă dovadă 
despre unitatea 
fertilă dintre teo
rie și practică. Di- ’ 
rector de spital, a 
înființat și reorga
nizat servicii, le-a 
utilat cu aparatu
ră modernă. In ra
porturile cu subal
ternii, îi consideră 
pe aceștia cola
boratori și co
legi, manifestînd 
multă principiali
tate.

înzestrat cu 
au'odisciplină mi
nuțios cultivată, 
încrezător în sine 
și în puterile sale, 
curajos și cu ini
țiativă, n-a ezitat 
să opereze bolnavi 
considerați rie- 

reeuperabili — respinși sau o- 
perați deja în clinici, fără suc
ces. Reușita în peste 100 de ase
menea cazuri, i-au adus, odată 
cu recunoștința, o bine merita
tă faimă profesională. Iată cîte- 
va aprecieri din scrisorile unor 
pacienți : „Mi-am redobîndit ve
derea. Aici, la Sibiu, operația 
c’v. a făcut senzație..." (Ionel 
Chereji, tipograf ilegalist). Sau 
aceste mișcătoare rînduri: „Cele 
mai calde mulțumiri tovarășu
lui medic Iosif Eșanu care mi-a 
redat vederea și, cu ea, posibili
tatea de a munci. Ii rămîn re
cunoscător toată viața" (Alexan
dru Dumitrescu — lăcătuș la 
U.M. Sadu).

Calda sa omenie, abnegația și 
dăruirea de sine profesiei izvo
răsc dintr-o înaltă conștiință e- 
tieă. „Interesul față de bolnavi, 
grija față de ei sînt postulate 
deontologice de la care nu m-am 
abătut niciodată". Este o confe
siune de credință ce dă expre
sie jurămîntului hipocratic și, 
în același timp, unor exigențe 
care cinstesc pe profesionist și 
care fac din profesia de medic 
cea mai generoasă și ma; u- 
mană dintre profesii.

Exigent, cu sine însuși ca și 
cu alții, și-a impus să fie exem
plu personal în profesie, fami
lie și societate din convingerea 
că „Nu poți pretinde altora ceea 
ce nu ai tu. Am învățat să mă 
comport în așa fel încât să în
trunesc sufragiile și stima pu
blică". Și a reușit I

Nu este oare semnificativ fap
tul că recent la Conferința ex
traordinară a organizației jude
țene de partid, a fost ales prin
tre cei mai reprezentativi expo- 
nenți ai comuniștilor din județ 
pentru a participa la înaltul 
forum al partidului — Conferin
ța Națională?

...Pilduitoare viață închinată 
omului. Frumos și demn destin 
clădit pe nemișcata piatră de 
temelie a caracterului. Pe o a- 
semenea „statuie" a omului de 
virtute voi săpa — ca îndemn 
și omagiu — nemuritoarele ver
suri ale lui Goethe închinate 
demnității :
„Tu fii curat și-n jurul tău 
bată furtuna cît de rău: 
Cu cît mai mult a fi OM vrei, 
cu atît mai vrednic ești de zei".

o
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liști din tară

STATUI... FĂRĂ SOCLU
AU APARUTi

Omul de idei — stegar al noului 
Apostolul sau patosul profesiei
Omul cu samarul
Omul de acțiune sau fascinația persona
lității
Omul de principii sau frumusețea perso
nalității
Omul de omenie sau caratele perso
nalității
Activistul de partid sau noblețea perso
nalității

o

„socratice"

demnității 
morală a 
o confir-

Despre caracter, ca po
doaba cea maj de preț 
a personalității mo

rale și ca marcă a dem
nității, s-a spus că este „puterea 
morală a omului", „cununa ta
lentului", „temelia 
personale". Rezistența 
comuniștilor ilegaliști
mă în mod strălucit.

Psihologic vorbind, 
menii au caracter. Din 
vedere etic însă, nu toți oame
nii sînt oameni de caracter, 
existînd și „caractere rele" (le
neșul. parvenitul, ipocritul ș.a.). 
Prin urmare, caracterul se 
relevă ca un sistem de trăsă
turi esențiale și stabile din care 
anele — negative sau pozitive 
— sînt caracteristice persoanei 
'cspective. De unde derivă aces
te trăsături ? Unele, din orienta
rea persoanei, altele din voința 
ei sau din amîndouă. In primul 
caz, a cunoaște lin caracter în
seamnă a-i determina orienta
rea sub dublul aspect : al con
cepției sale despre lume (idei, 
principii, convingeri, idealuri) 
și al atitudinilor față de reali
tate, adică față de muncă, de 
oameni și do sine însuși. Din a- 
cest punct de vedere, marxismul 
este singura concepție activă, 
integratoare și unificatoare ca
pabilă să ofere idei juste și con
vingeri ferme. In formarea ca
racterului. neutralismul ideolo
gic dezorientează. Dimpotrivă, 
numai o concepție clară, numai 
convingeri forme pot duce la 
principialitate — trăsătura cea 
mai importantă ținînd do orien
tare — la unitatea dintre con
vingeri și acțiune, dintre teorie 
și practică, dintre vorbă și fap-

toți oa- 
punet de

un EORUM AL DEM- 
în fa- 

căruia sînt chemați toți 
care — dintr-un motiv 

altul — și-au încîlcit viața,

„osuxda,
IX CARI

SCUPTȘIT 
omiit a
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revenit marea 
intransigența 

dintre* oa- 
..... t 

ipiu- 
■Esint 

cu cxac&iatc 
siguranța calitatea socială a indi-

Fata mamei, cea... ne cuminte!

Numai o voință cultivată, cu o 
finalitate socială pusă în sluj
ba intereselor generale, poate da 
persoanei energie (hotărîre, cu
raj și inițiativă în alegerea mij
loacelor și în realizarea scopu
rilor), fermitate (răbdare, perse
verență, rezistență față de greu
tăți) și spirit de disciplină, acea 
atitudine conștientă a omului 
față de îndatoririle sale sociale.

Toate aceste trăsături pozitive 
de caracter — formate și conso
lidate prin experiența persona
lă a fiecăruia, în familie, în 
școală, și la locul de muncă — 
lac din caracterul omului sinte
za celor mai înalte însușiri mo
rale iar din omul de caracter 
omul înaintat al epocii noastre.

Biografia medicului
SIE EȘANU —

IO-
di- 
u-rectorul Spitalului 

nificat Petroșani poartă marca 
distinsă a omului de caracter. 
Evoluția sa arc dramatism. 
N-avea 18 ani eînd a intrat în 
U.T.C. „Am ajuns la marxism 
— trecînd prin antifascism — 
căci comuniștii erau cei mai 
consecvenți antifasciști. Marxis
mul mi-a pus busola vieții în 
mînă, mi-a dat orientarea justă 
și frumusețea idealului său". In 
ilegalitate a organizat grupe de 
uteeiști și simpatizanți, a răs- 
pîndit manifeste, a sprijinit ac
țiunile „ajutorului roșu". Despre 
această perioadă a tinereții cu
rajoase își' aduce aminte cu nos
talgie, 
școala 
mi-am 
bazele
mi-a dat cele mai mari satisfac
ții'1.

Noaptea de 2.3 spre 24 august 
1944 l-a găsit în rândurile stu
denților comuniști care au ocu
pat Comandamentul militar al 
Capitalei apărat cu strășnicie 
de naziști. A făcut parte apoi 
din detașamentele special in
struite pentru paza cadrelor con
ducătoare de partid; In 1946 a 
fost șeful secției de cadre din 
U.N.S.R. și membru al Comite
tului Central al Tineretului 
Progresist. In 1949 termina cu 
succes facultatea de medicină 
din București.

Evoluția ulterioară a vieții și 
carierei sale sînt o strălucită 
confirmare a unor alese trăsă-

dar Și cu mîndrie. „La 
politică a ilegalității 

cultivat voința, .am pus 
caracterului meu. Ea

David MANIU

Ai înțeles R. Doina, din Petroșani, că e vorba despre 
(ine, nu e așa ? Era o zi ca oricare alta atunci cind oamenii 
de care am amintit, cu fețe grave și glasuri încărcate de a- 
mărăciune, ți-au pus marea întrebare : Ce ai de gînd să faci 
cu viața ta ?

Dialogul se desfășura anevoios. Tăceai. Iți fixai privirea 
în pămînt și tăceai. Ilar dc tot, articulai cite un DA, sau NU, 
spus In silă. Sau pur și simplu arborai cite o mină de umor, 
de parcă nu ar fi fost vorba despre propria ta dramă, ci 
despre altceva, vesel și amuzant. Și ce tristă biografie ți-ai 
construit în cei 17 ani pe care îi ai; deși ți s-au creat con
diții, nu ai fost în stare să realizezi mai mult de 6 clase. 
S-a căutat să ți se găsească un Ioc de muncă, dar nu a fost 
cu putință. Declarai întotdeauna că 
nici unde 
mult din 
umbră al 
legitim și 
o formulă 
Prietenii dubioase, timp irosit prin cafenele, localuri, plim
bări nocturne. Iată o zi, doar o zi din viața ta, pe care per
sonal ai mărturisit-o : te-ai sculat la 8 (mămica la 6), te-ai în- 
vîrtit fără nici un rost prin casă, apoi ai plecat numai sin
gură știi pe unde și nu te-ai întors decît după orele 22. 
Nici nu mai ții minte de cind nu ai mai citit o carte, sau 
poate că n-ai citit niciodată vreuna. In cei 17 ani ai tăi, ai 
trecut prin toate, numai prin muncă nu.

La mama ta, te-ai uitat vreodată cu atenție? I-ai văzut 
chipul ofilit mai înainte de vreme din pricina ta ? I-ai pri
vit miinile bătătorite de muncă, de truda depusă pentru ca 
să-ți fie ție mai ușor ? Dar la miinile tale te-ai uitat ? Și nu 
te-ai jenat văzînd cit de dichisite și odihnite sînt ? ! Ești 
sănătoasă, voinică. Și atunci, cum este cu putință să parazi
tezi ?

Ți s-a dat acum un nou și mare prilej, spre a te regăsi. 
Și, se pare că, însfirști, ești pe cale de a te trezi la reali
tate. AI PROMIS. Poate ai mai promis și altădată, dar 
niciodată în asemenea condiții. Nu uita. Ți s-a întins de rân
dul acesta cea mai solidă m;nă de ajutor. Prinde-te cu nă
dejde de ea și acolo unde ai fost pusă ca să muncești, anga- 
jează-te astfel incit să speli toate petele ce îți întinează ti
nerețea. Pentru că de tine și numai de tine depinde ceea ce 
va mai urma !

„e greu" și nu rămineai
mai mult de... cîtcva zile. Te-ai retras tot mai 

fascicolul de lumină al demnității, spre conul de 
dezonoare!, in care te-ai ales cu un copil, fără tată 
cu o condamnare. De ce ? Pentru că ți-ai însușit 
de viață ce nu poate aduce decît rușine și dispreț.

fără de care nu poți înainta cu 
galeria un metru pe zi. E un an 
dc eînd lucrează aici și tot în 
aceeași brigadă. Și el a terminat 
liceul : „Că am școală ce-i cu 
asta ?!.., De la un 
cere nu numai 
și gîndire. Ori 
duri, gînduri, 
Baioneta e lungă Și 
tă, îmi vine în minte banala 
comparație cu o schelă petrolie
ră!. culcată la pămînt, grinzile, 
armăturile și, mai ales umplu
tura. se îmbină într-o încîleeală 
amețitoare. „Păzea, la o parte !“ 
— un trup voinic, musculos, 
mîin: mari, puternice string 
coada lustruită a lopeții, care 
se înfige adînc în mormanul de 
steril. Abia acum îl recunosc. 
Octavian lancu. miner sadea, 
cum zic ortacii: mult la trup și 
ager Ia minte, de eînd a coborît 
prima oară în mină nu i s-a re
proșat niciodată că „ai întîr- 
ziat" că „lucrezi de mîntuială" 
sau „îți lipsește răspunderea". 
Nimic din toate astea. Și o spun 
ortacii : „ștrașnic și de nădejde 
miner!“.

Brigada, adică ei, ortacii își

muncitor se 
muncă, ci 
eu..." Gîn- 
conștiință... 

înguș-

Desigur, în mină condițiile 
sînt mereu altele, pa
rametrii lucrărilor se 

schimbă, procedeele de lu
cru evoluează, dar elemen
tul invariabil rămîne : OMUE 
DIN ADlNC, Bineînțeles, acest 
om se schimbă și el — de la o 
lucrare la alta, de la o etapă la 
alta; devine mai priceput, mai 
instruit, capătă vederi mai a- 
dînei și mai largi. Dar trăsătu
ra Iui fundamentală rămîne ne
știrbită. Cum este această tră
sătură ? Ușor de văzut, greu de 
numit. Este ca o pecete, ca un 
pigment sufletesc imposibil de 
confundat cu altul. De trei ani 
brigada lui' Gheorghe Zaharia 
îndeplinește planul la săpări de 
galerii. Șj ce calitate I Succe
sele astea ar părea altora o e- 
normitate. dar această enormi
tate nu poale ascunde meritul 
celor opt. Opt băieți. Opt nume. 
Opt destine Ce au adunat în 
focarul existenței lor întreaga 
lumină și întreaga forță 
a omului harnic, inteligent 
și demn în năzuințele sale. O 
brigadă cu un climat favorabil, 
bine sudată e ca o familie care 
educă și e la rîndul ei educată.

Opt băieți. Opt chipuri care 
oglindesc ca o picătură de rouă 
cerul, demnitatea unui colectiv. 
O demnitate în muncă Și în 
viața trăită intens, o biografie 
simplă care începe cu „Noi am 
făcut". ..Noi vom face !“, biogra
fie care nu are altă dimensiune 
decît : OMENIA !

Bem. D. IONAȘCU

V. DAN

...CA SA
4Ș/S CUM

Tinărul meu amic, studen
tul, care, pentru un gram de 
minte nu aleargă numaidecit 
la casa de ajutor reciproc, mă 
interpelează deunăzi cu in
tenția vădită de a mă face să 
opinez intr-o anume chestiu
ne. Îmi povestea cum la fa
cultatea unde se pregătește 
pentru viață, intr-un cerc mai 
restrîns, dar organizat, un ca
dru didactic pleda în favoa
rea intensificării procesului 
de instrucție, dint.r-un punct 
de vedere personal. Dumnea
lui. fiind specialist in dome
niul în care impulsurile elec
trice pun la treabă tot felul

POȚI FI 
TREBUIE

I
E.M. LIVEZENI : Intr-o atmosferă plină de ambianță, colocviul dintre maiștrii și minerii din grupele 

Demeter pare să releve rezultatele fructuoase ale acestora. Foto :
Peloiu Și
JNARD

de tranzistori, alte agrega
te făurite de om ca să-l ajute 
in ascensiunea pe scara pro
gresului, decreta cu conștiința 
împăcată că viitorul inginer, 
in speță cel ce și-a propus să 
iscodească viscerele pământu
lui nu are nevoie de alte disci
pline decât de aceea care se 
bazează numai și numai pe 
pilonii așa-numitelor științe 
exacte. Că tot ce nu poate fi 
demonstrat și calculat mate
matic nu are nici o valoare în 
pregătirea celui chemat să 
rezolve probleme din lumea 
tehnicii. Că studentul trebuie 
să lectureze numai literatură 
din acest domeniu, celelalte 
valori spirituale păstrate în
tre scoarțe fiind un balast în 
bagajul său intelectual cu 
re urmează să 
drum.

pornească
ca

la

*

in-de mult, 
de prestigiu

...Citeam, nu 
tr-un cotidian 
despre recesiunea profesiona
lă a unui tînăr conducător de 
unitate economică. La un mo
ment dat colectivul pe care e- 
ra chemat să-l conducă l-a 
repugnat din organismul său.

Tinărul inginer era bine 
pregătit profesional. Dădea 
soluții tehnice corespunzătoa
re în momentele dificile ale 
procesului de producție, cu
noștea pină și funcțiile celor 
mai mici rotițe din ansamblul 
utilajelor complicate cu care 
era dotată unitatea respectivă.

Și, totuși...
...Dovedea 

r-o ramură 
de care nu 
colectiv de muncă. Nu cunoș
tea oamenii. Nu știa să lu
creze cu ei. Nu găsea expresii 
matematice în care să poată 
încadra preocupări, destine, 
caractere.

...Cineva, în anii studenției, 
a uitat să-i atragă atenția că 
despre toate astea scrie în 
alte cărți.

mari lacune în
de știință fără 

poate exista un

Tiberiu KARPATIAN
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Puternic ecou
(Urmare din pag. 1)

Patru cîmpuri 
pe zi și aripă 

în abatajele 
cameră

De asemenea, inițiativa mi
nerilor de la Âninoasa de a 
avansa în abatajele cameră, 
patru cîmpuri pe zi și aripă 
găsește un teren propice pen
tru extindere și la mina Băr- 
băteni. Astfel, brigada comu
nistului Nicolae Tomolea că
reia i s-a încredințat sarcina 
de a exploata, prin abatajul 
cameră nr. 1 est, stratul 3, 
blocul 11, orizontul 783—802, 
sub vatra feliei exploatate 
anterior, lucrează deja în rit
mul cerut de inițiativa mine
rilor de la Âninoasa.

întregul colectiv al brigă
zii este animat de dorința 
fierbinte de a realiza mai 
mult chiar, dacă este posibil, 
de un metru liniar avansare 
pe schimb și aripă în plus 
prin pușcarea operativă a 
frontuluj de lucru, printr-o a- 
provizionare cu toate cele ne
cesare la timp și în bune con- 
dițiuni.

„Noi putem realiza și am 
realizat „două felduri” a cîte 
un metru pe schimb și aripă 
și aceasta numai cu patru oa
meni la ort — ne spunea bri
gadierul Nicolae Tomolea. 
Dar această realizare este în 
funcție de : aprovizionarea cu 
materiale și vagonete goale 
Ia timp și în cantități sufi
ciente; funcționarea transpor
toarelor și a celorlalte insta
lații; de disciplina severă ce 
trebuie să domnească în ca
drul brigăzii,

Sîntem hotărîți să facem tot 
ce depinde de noi ca să re
alizăm vitezele de avansare 
pe care minerii de la exploa
tările vecine le-au exprimat 
prin inițiativele lăudabile 
propuse Și care nu fac altceva 
decît să mobilizeze colectivele 
celorlalte exploatări la obți
nerea de rezultate superioare 
în marea întrecere socialistă 
eăre animă în aceste zile toa
te colectivele de muncă din 
patria noastră. Cerem să fim 
însă ajutați în rezolvarea 
problemelor care nu depind 
de noi, adică tocmai acelea 
despre care vă spuneam mai 
înainte.

Ne vom strădui să răspun
dem acestor inițiative prin 
strădania de a ne autodepăși 
•eu fiecare zi ce trece, pentru 
a fi la înălțimea sarcinilor 
trasate de partid".

locul inginerului și tehnicianului - in producție!
(Urmare din pag. 1) 

scheme mai bune de aeraj la 
un bloc, evident ineluzînd și 
convingerea... conducătorilor de 
utilitatea aplicării ei... „Ești 
mulțumit — ne spune el — 
cînd reușești să reduci un con
suni specific, cînd — d-upă ce 
ți-ai bătut capul și ai conceput 
o acțiune de la 'început pînă 
la sfințit — reușești eu oame
nii tăi să-i- dai viață în reali
tatea minei, dar ce bucurie poți 
să ai cînd, în anumite zile, îți 
macini -nervii eu sute de sem
nături ? Să vă explic : prelucra
rea circularelor referitoare la 
accidente, la normele departa
mentale de protecție a muncii 
se face actualmente, separat, pe 
sectoare, fiecare maistru le a- 
duce la cunoștința oamenilor 
din revirul lui, apoi iscălesc pe 
rînd, individual, procesele ver
bale, iar eu, ca șef de sector, 
trebuie să Ie verific pe toate... 
De ce n-ar fi posibil ca aceste 
prelucrări să se facă doar de 
patru ori, Ia început de schimb, 
de către serviciul de aeraj cu 
absolut tot personalul interesat, 
iar procesul verbal comun să-I 
semneze doar maiștrii de la sec
toare ? Ne-am degaja de unul 
dintre dosare, n-am mai pierde 
atâta timp cu mii de semnă
turi"..

Același lucru ni l-a reclamat 
și tov. ing. Gheorghe Marchiș, 
șeful sectorului II, de la aceeași 
unitate. In pluș, raportul zilnic 
de informare asupra situației 
existente în subteran, Ia fron
turile de lucru, care are loc 
între șeful de sector și maiștrii 
mineri principali, maiștrii mi
neri, artificieri are tendința pă
gubitoare de lungire în timp, 
peste limitele permise, Cîteo- 
datâ. cu roade prea puțin con
sistente... „Ar fi recomandabil, 
ne-a sptks interlocutorul, Că ra
portul acesta să se rezume nu
mai la relația maistru minier 
principal-șef de sector, desigur

în conjunctura ca atare omul 
Cu care discut, care mă infor
mează trebuie să fie competent 
din. punct de vedere tehnic, 
profesional, să știe să asculte 
oamenii, să sintetizeze și să ie
rarhizeze, în ordinea importan
ței. problemele ridicate de pro
cesul de extracție, de mineri...* 

In activitatea de conducere 
operativă, un rol deosebit M 
joacă și informarea asupra sta
diului în care se află, la un 
moment dat, aprovizionarea lo
curilor de muncă dan subteran 
cu diverse materiale și piese de 
schimb, pentru a putea inter
veni cu operativitate, în scopul 
asigiurării cantităților necesare, 
ori de cîte ori este cazul. Ingi
nerul Marchiș ne-a relatat că, 
în. momentul de față, chiar în 
fazele tehnologice-cheie Ia care 
participă este nevoit să dea la 
telefoane din oră în oră sau 
chiar mai des pentru ă se in
teresa de „pulsul" aprovizionă
rii. Or, această urmărire curen
tă s-ar putea foarte bine rezol
va prin contactul permanent 
maistru minier sau maistru mi
nier principal <și sectoarele de 
deservire, fără a mai fi nevoie 
de „scoaterea din priză" a șe
fului de sector, prin interven
ții nu de prisos, dar care cad 
mai adecvat sub incidența al
tor posturi...

„Sincer să vă mărturisesc, ni 
s-a adresat tov. ing. Constantin 
Vilceantt, șeful sectorului ge
neral al minei Paroșeni, o bu
nă parte din scripte mai mult 
sau mai puțin... strict necesare, 
le rezolv acasă, natura proble
melor care se cer zilnic rezol
vate reclamă prezența noastră 
continuă în procesul de produc
ție.. La o mină cu o mecani
zare mtensă cum e a noastră 
se revendică un personal cu 
înaltă calificare. Instalația de 
extracție, de exemplu, e prevă
zută cu o automatizare preten
țioasă. întreținerea și depana
rea eventualelor defecțiuni sur

venite la cele trei complexe de 
tăiere și susținere mecanizată, 
nu-s lucruri la îndemîna ori
cui... cînd problemele acestea 
nu pot fi limpezite de către 
sectoarele de producție, intră 
„pe fir" sectorul general. Din 
păcate, și la noi sînt puțini oa
meni cu calificare ridicată, iar 
la sectoarele productive sînt și 
mai puțini, doar 2—3 electri- - 
«en.i și 2—3 lăcătuși... Și atunci, 
pentr-u cuprinderea unui număr 
cît mai mare de solicitări, pen
tru soluționarea unui număr cît 
maj mare de probleme, maistrul 
se substituie lăcătușului price
put căra lipsește, iar șeful sec
torului maistrului și atunci cum 
să ai posibilitatea să „acoperi" 
totul ?"

Ne bucură faptul că la sec
torul general există preocupare' 
pentru ridicarea calificării mun
citorilor, a creșterii numărului 
celor cu pregătire corespunză
toare. In jurul oamenilor cu 
experiență, cu bogate cunoștin
țe profesionale acumulate de-a 
lungul anilor de minerit, s-au 
repartizat ceî care trebuie să-și ' 
sporească nivelul profesional, 
să se familiarizeze cu întreaga 
gamă a instalațiilor de impor-, 
tanță expresă pentru exploata-Z 
re. Unele elemente tinere, de 
perspectivă, cum sînt loan Că
măruță, Iancu Pintilie, Mihai 
Timar. Marin Dobromir, au 
reușit. într-o perioadă destul' 
de scurtă, să-și însușească cu
noștințele necesare cerute de 
gradul înalt de tehnicitate. Ră- 
mîne ca și ceilalți să Ie urmeze 
exemplul pilduitor, rămîne ca 
meseriași buni, cu experiență 
rodnică ca Blăguț Resiga, Adăm 
Bucșe sau Simion Cioflica să 
depună un efort intens și în 
continuare pentru înmulțirea 
numărului acelora cu pregătire 
profesională la cota exigențe
lor prezentului, a stadiului de 
tehnicitate la care a ajuns Și 
către care tinde mina Paroșeni.

In sensul dezbaterii pe care 
am inițiat-o și pe care o vom 
continua, tov. ing. Vîlceanu a 
mai adăugat că pentru a avea 
timp nu numai ca să dea solu
ții la fața locului, ci și ca să 
conceapă, să proiecteze, să schi
țeze un anumit procedeu care 
să conducă, prin transpunerea 
luj în viață, la îmbunătățirea, 
la perfecționarea procesului de 
extracție, va trebui, printre al
tele, reorganizată activitatea și 
anume, utilajele și instalațiile 
aparținînd sectorului de trans
port al minei să fie întreținute 
din punct de vedere energetic 
de către acest colectiv. „In sche
ma sectorului în cauză ar tre
bui introdus un maistru ener
getic pentru coordonarea acti
vității de.transport în cadrul 
funicularului, al fluxului de 
benzi... Și pentru sectorul nos
tru general se impune găsit un 
maistru principal electromeca
nic, care să lucreze efectiv, să 
dovedească inițiativă, căci cel 
aflat în prezent pe post e în 
prag de a ieși la pensie. In 
orice caz, țin să 'sublime'/' că 
stă în puterea noastră, a tutu
ror specialiștilor mineri de a 
înălța pe o treaptă superioară 
de (organizare întreaga activi
tate a minei".

De fapt, ultima afirmație re
prezintă unul dintre ecourile pe 
caret le-a avut în conștiința in
ginerilor noștri, cuvîntul rostit 
la Conferința pe țară a ingi
nerilor și tehnicienilor, de că
tre secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : ..TOȚI INGINERII 
— AFLAȚI PE O SCARA SAU 
ALTA A PROCESULUI DE 
PRODUCȚIE — ÎNDEPLINESC 
IN FOND FUNCȚII DE CON
DUCERE. DECI, STA IN PU
TEREA LOR, P1NA LA UR
MA, SA ASIGURE O ORGA
NIZARE ȘI DESFĂȘURARE 
SUPERIOARA A PROCESULUI 
DE PRODUCȚIE..."

întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani

Angajează urgent
— CONDUCĂTORI AUTO

— MECANICI AUTO

— FIERARI

— STRUNGARI

— REVIZORI TEHNICI.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.CM. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii, nr. 31, 
telefon nr. 1920—1921.

Mica publicitate
V1ND Dacia 1100 și garaj. Telefon 1411, Petroșani.

V1ND casă eu patru încăperi, curte și grădină. Strada 23 
August, nr. 8, orele 16—17,

VlND casă. Lupeni, str. Cerbului, nr. 5, orele 16—20.

jjgasfwj: .’aaMBBxeaEa

Constituirea Comisiei centrale pentru
râspîndirea cunoștințelor

■Joi după-amiază a avut loc o 
ședință, în cadrul căreia, pe ba
za hotărîrii Secretariatului C.C. 
al P.C.R. și a Biroului Executiv 
al Consiliului Național, al Fron
tului Unității Socialiste, a fost 
constituită Comisia centrală 
pentru răspândirea cunoștințelor 
științifice, organism obștesc, ca
re se va ocupa de organizarea 
și coordonarea unitară a acti
vității din acest domeniu de 
larg interes cetățenesc. Ea este 
formată din reprezentanți ai or-

gunizațiilor ce compun Frontul 
Unității Socialiste, ai unor insti
tuții și organizații obștești cen
trale, academicieni, profesori u- 
niversitâri, oameni de știință, 
artă și cultură.

Cu acest prilej a fost ales 
Biroul Comisiei centrale. Preșe
dinte a fost ales acad. Remus 
Răduleț iar vicepreședinți — 
acad. Șerban Tițeice, acad. Ni
colae Teodorescu, prof. dr. doc. 
Doczi Pal, prof. univ. Petru 
Lamoth.

INFORMAȚII
UTILITARE

VINERI 30 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,34 și 
apune Ia ora 20,04.

Zile trecute din an — 182. 
2jje rămase — 184.

EVENIMENTE

1848 — Ana Ipătescu a condus 
acțiunea populară de eliberare a 
guvernului revoluționar din Țara 
Românească, arestat în urma unui 
complot al boierimii reacționare; 
1972 — Ziua învățătorului în 
țara noastră; 1893 — S-a născut 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de stat al R. D. Ger
mane, președintele P.S.U.G.; 1960 
— A lost proclamată indepen
dența în Republica Zair. Sărbă
toare națională.

fi (Ol 
mepqârn / -WI

EXPOZIȚII - La Casa de 
cultură sînt deschise două expo
ziții : de pictură, grafică, sculp
tură — a filialei U.A.P. din Pe
troșani și a cenaclului plastic din 
Deva; de filatelic intitulată . „Fi- 
latclistul miner 1972“.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. In sala de spectacole, 
la ora 9 ședință festivă cil pri
lejul Zilei învățătorului. In în
cheiere, un spectacol folcloric și 
de muzică ușoară susținut de for
mațiile Casei de cultură.

CLUBURI — Vulcan : La ora 
16,30 o masă rotundă la care 
se dezbate tema „Conducătorul 
tehnic, un activist de partid'1.

Pentru vizionarea 
finalei „Cupei 

României" la fotbal
Comisia de turism de pe 

lingă Comitetul municipal 
Petroșani al U.T.C., organi
zează, duminică 2 iulie a.c., 
o excursie la București, pen
tru vizionarea întîlnirii de 
fotbal din finala „Cupei Ro
mâniei" dintre echipele RA
PID BUCUREȘTI — JIUL 
PETROȘANI.

Costul excursiei este de 128 
lei în care se include trans
portul (cu autobuzul) dus-în- 
tors.

înscrieri se primesc Ia co
mitetele orășenești ale U.T.C. 
pînă sîmbătă 1 iulie, ora 10, 
și la comitetul municipal pî
nă rn aceeași zi la ora 12.

Plecarea în excursie are 
loc duminică la ora 5, din 
fața sediului comitetului mu
nicipal al U.T.C.

LOCURI NELIMITATE.

vă abonamentele

științifice
Comisia a dezbătut și aprobat 

planul de activitate pe anul 
1972.

La ședință au luat parte, to
varășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de știin
țe sociale și politice, Mihai Da- 
lea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xeeutiv
Secției 
P.C.R., 
siliului 
ducători de instituții științifice 
centrale, reprezentanți aj unor 
organizații de masă și obștești.

al C.C. al P.C.R., șeful 
Propagandă a C.C. al 
vicepreședinți ai Con- 
Național al F.U.S., con-

ij

Juridicei
COJOCARU GIIEORGHE 

— Âninoasa. Problema înca
drării aparține și se rezolvă 
de către conducerea unității. 
Eventualele nemulțumiri, se 
adresează organelor de juris
dicție corespunzătoare. A- 
dresați-vă și dumneavoastră 
acestora

HERBERT ERIKA — Lu- 
peni. In cazul cînd proble
ma sesizată mai este actua
lă, vă rugăm să ne-o semna
lați din nou dar, cu mai 
multe date ; Ia ce fel de sa
larizare vă referiți ? La ci
ne anume raportați diferen
țierea ? etc,

DIMOFTE GUIȚA — Vul
can. Revenim asupra răs
punsului pe care vi l-am dat 
in ziarul de ieri, spre a pre
ciza :

Pentru incapacitate tem
porară de muncă deter
minată de boală sau ac
cident, ajutorul material în 
cadrul asigurărilor de stat 
se acordă astfel :

— Pînă Ia 2 ani vechime 
neîntreruptă în muncă 50%

— De la 2 Ia 5 ani vechi
me neîntreruptă în muncă 
«5%

— De la 5 la 8 ani vechi
me neîntreruptă în muncă 
75%

— Peste 8 ani vechime ne
întreruptă în muncă 85%

Pentru angajații în vîrstă 
de 14—18 ani, cu o vechime 
neîntreruptă în muncă pînă 
Ia 2 ani, ajutorul material 
este de 56 la sută.

Red.

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna iulie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 iunie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

(Agerpres)

Excursie
în nordul
Moldovei

Ziua învățătorului
(Urmare din pag. 1)

îndreptindu-se către profesiuni 
și școli care corespund struc
turii 
de.

In 
lului 
imprimă adînc : ciți dintre noi 
nu ne amintim cu emoție de 
cei care ne-au îndrumat primii 
pași ? Am putea spune că nu 
există om în viața căruia să nu 
fi fost rostite cuvinte hotărî- 
toare de un învățător sau pro
fesor, cuvinte care ne-au urmat 
și determinat tot restul vieții. 
Societatea noastră socialistă a 
preluat astăzi în seama ei cî- 
teva dintre poverile grele ale 
actului material de instrucțiu
ne care odinioară transformau 
difuzarea învățămîntului într-un 
act personal de eroism, 
strucția localurilor de 
prin fonduri de la stat, gratui 
tatea manualelor școlare, înzes
trarea abundentă cu material 
didactic, sînt doar cîteva po
veri care au trecut de pe li
nierii învățătorului pe umerii 
întregului popor, ușurîndu-i 
răspunderea esențială care a

lor și înclinațiilor profun-

mintea receptivă a copi- 
imaginea dascălului se

Con- 
școli

rămas intactă — răspunderea 
apostolatului. Este un act de e- 
tică și de pasiune, de răspun
dere socială, istorică și politi
că. Generalizarea învățămîntu
lui de 16 ani este un alt pro
gres al țării noastre care o si
tuează în rindul celor mai a- 
vansate state. In intimpinarea 
mărețelor evenimente din acest 
an — Conferința Națională a 
partidului și aniversarea a 25 
de ani de la proclamarea Re
publicii. cadrele didactice din 
Valea Jiului, raportează, pe 
lîngă un cuprinzător buchet de 
rezultate remarcabile, și termi
narea generalizării învățămin- 
tului de 10 ani cu un an mai 
devreme decît prevăd directi
vele Congresului al X-lea al 
P.C.R.

Ziua învățătorului din 1972 
găsește cadrele didactice din 
municipiul nostru profund an
trenate in dezvoltarea armo
nioasă, multilaterală a țării, a- 
vînd în minte însuflețitorul 
program de înflorire a patriei 
pentru care sădesc în inima ti
nerelor generații trăsăturile o- 
niului nou, devotat partidului, 
țării, construirii socialismului.

Venind în întîmpinarea cerin
țelor amatorilor de drumeție, 
Filiala Petroșani a Biroului ju
dețean de turism organizează 
in perioada 8—12 iulie a.c. o 
excursie pentru vizitarea mă
năstirilor din nordul Moldovei.

Excursia, cu autocarul, cu-i 
prinde o tematică bogată și int 
structivă prin vizitarea obiecti
velor turistice, de arhitectură 
și opere de artă plastică și al
te subiecte de larg interes.
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Școala profesională
de materiale de construcții

3tr. Prelungirea
recrutează candidați — băieți și fete

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ELECTRICIENI INSTALA

ȚII AUTOMATIZĂRI
— ELECTRICIENI ÎNTREȚI

NERE ȘI REPARAȚII
— LABORANȚI
— STRUNGARI
— SUDORI

Oituz Deva
pentru meseriile:

— OPERATORI LA FABRICA
REA LIANȚILOR ȘI PRODUSE
LOR DIN AZBOCIMENT

— OPERATORI ÎN INDUSTRIA 
PREFABRICATELOR

— FIERAR-BETONIȘTI
— MAȘINI PREMO
— PĂDURARI
acte:Candidații vor prezenta următoarele

— certificat de naștere în original
— adeverință de promovare a 8—10 clase
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radiologie 

pulmonar.
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării (hrană, 

cazare, îmbrăcăminte, rechizite și 20 la sută din venitul ce îl realizează în 
timpul practicii în întreprindere).

Elevii externi primesc bursă în bani.
înscrierile se fac pînă la data de 5 iulie a.c. la secretariatul școlii.

Expoziția cărții 
social — politice

Astăzi, la ora 17, la Casa de 
cultura din Petroșani are loc des
chiderea unei expoziții a cărții 
social-politice. Este organizată in 
cadrul Anului internațional al 
cărții — 1972, de către Centrul 
de librării din Deva și va fi des
chisă pînă la 31 iulie a. c.

I de vară care
1 Constanța și 
participă 219,.do 
tăți comerciale specifice zonelor 
geografice respe;

din

traseele turistice, la

■five.

(Agerpres)

dispunând 
mai multe 

comparație cu anul

(Urmare din pag. 7)

ranlc cu specific german, 
lian, vînătoresc și o berărie.

Pe litoral funcționează anul 
aceasta circa 300 de remizieri 
care vînd direct pe plajă înghe
țată, răcoritoare, obiecte de arti
zanat.

Pentru o cît mai bună deser
vire a turiștilor aflați pe lito
ral, numărul lucrătorilor 
comerț a sporit cu 15 la sută- 
față de anul trecut. Peste 3 000 
de lucrători din Trustul alimen
tației publice, 1 000 de elevi de 
la școlile de alimentație publică 
și un mare număr de studențî, 
îndeosebi cunoscători de limbi 
străine, au fost detașați pe li
toral. întreaga activitate corner-1 
cială se desfășoară sub condu
cerea unui colectiv permanent, 
compus din reprezentanți ai 
Consiliului popular municipal 
Constanța, Ministerului Comer
țului Interior, Ministerului Tu
rismului, Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare Și A- 
pelor, care urmăresc zilnic mo
dul de aprovizionare a unită
ților comerciale și felul în care 
se face deservirea turiștilor.

Totodată, se remarcă o mai 
bună aprovizionare a litoralului, 
unitățile comerciale 
eu 35—50 la sută 
mărfuri în 
trecut.

Pe toate 
distanțe de 30—40 km funcțio
nează unități de alimentație pu
blică. Pe lingă stațiile Peco au 
fost amplasate centre de răco
ritoare.

Un punct de mare atracție al 
litoralului îl va Constitui Tîrgul 

va fi situat între 
Mamaia. La tîrg 

judele cu uni-

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Memo
ria pămîntului românesc (reluare); 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Mu
zică populară bănățeană; 10,30 
Tot înainte; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din muzica popoa
relor; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Laudă ție-n veci, Românie ! 
— montaj muzical-literar; 12,00 
Formațiile Savoy și I. Quelli; 
12,15 Recita) de operă; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Estivală — muzică 
de prînz; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Ansamblul de 
soliști din Paris; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Radioancheta econo
mică; 15,30 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîntecel 
de voie bună; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Concert de muzică popu
lară; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Drag 
mi-e cîntecul și jocul; 18.00 Fi
rele serii; 20,00 Tableta de sea
ră; 20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Marea întrecere socialistă 
în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii; 
20,58 Teatru radiofonic. Premie
ra ; „Horațiu" de Corneille; 22,CO 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

VINERI 30 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,C5 Lumea de 
mîine. Galaxia Faraday; 9,35 
Cîntecc și jocuri bănățene; 9,45 
Bucureștiul necunoscut : Statuile 
Orașului; 10,05 Curs de limba 
germană (lecția a 22-a); 10,35
Desen animat; 10,50 Sensul ac
țiunii : Perfecționarea; 11,20 Re
trospectivă Walt Disney; 12,05 
Film serial pentru copii : „Aii și 
cămila"; 12,20 Telejurnal; 16,00 
—17,00 Teleșcoală; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba germană (lecția 
a 21-a); 18,00 Instrumente și vir
tuozi; 18,10 Satul contemporan; 
18.40 Tragerea Loto; 18,50 Re
vista literară TV; 19.20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 In 
întîmpinarea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 20,15 An
cheta TV : Rentabilitatea gîndirii; 
20,50 Film artistic : „îngerii ne
gri" — o producție a studiouri
lor bulgare; 22,40 „24 de ore".

Ieri, temperatura maximă a 
țost la Percșani de plus 22 gra
de, iar la Paring de plus 12 gra
de. Minima din cursul nopții a 
lpst de plus 12 grade și, respec
tiv, de plus 6 grade.

Pentru următoarele 24 de ore :
;reme instabilă și răcoroasă. Izo- 

vor semnala averse de 
însoțite dc descărcări clec-
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întilnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

cil un grup de studentă 
si elevi americani

1

Cuvântași președintelui
Fundației A. C. N. S., 

Harry Morgan

Vizita tovarășului 
Emil Bodnaraș în Anglia

Bdogața militară română 
a vizitat orașul Kosice

(Urmare din pag. /) 

dintre compatrioții dumneavoas
tră. Deseori, limba noastră a 
fost cea a muzicii.

Aș dori să vă spun cîteva cu
vinte, domnule președinte, des
pre programul Fundației noas
tre de a organiza vizite în Ro
mânia pentru tinerii americani. 
Am pornit de Ia o idee foarte 
simplă, de la convingerea că 
atunci cînd oamenii care tră
iesc în diferite părți ale lumii 
Se reunesc, aceasta nu poate du
ce decît Ia rezultate bune.

Am venit pentru prima dată 
în România în 1970, curînd du
pă primirea călduroasă făcută 
președintelui Nixon. Rar mi s-a 
întîmplat în călătoriile pe care 
le-am făcut în aproape 100 de 
țări ale lumii să întîlnesc o 
prietenie atît de spontană și de 
sinceră ca aceea Pe care am 
întîlnit-o aici — fie atunci cînd 
a fost vorba de un președinte 
al unei țări străine, sau cînd a 
fost vorba de un simplu vizita
tor, cum sînt eu. Acesta a fost, 
domnule președinte, momentul 
în care m-am îndrăgostit pen
tru prima oară de România. 
Spre fericirea mea am revenit 
de două ori în România și de 
fiecare dată m-a obsedat ideia 
că putini sînt americanii care 
cunosc într-adevăr această țară 
și poporul său. Turistul ameri
can, care vine ocazional în Ro
mânia, stă deseor; mult prea 
puțin, iar impresiile sale despre 
această tară minunată sînt es
tompate de vizite tot atît de 
scurte făcute în alte țări euro
pene. De Ia început am nutrit 
convingerea că proiectul nostru 
trebuie să fie limitat Ia o sin
gură tară, că trebuie să stăm 
aici un timp suficient pentru a 
cunoaște tara și pentru a putea 
căpăta despre ea ceva mai 
mult decît o părere superficială. 
Faptul că noi am venit aici ca 
muzicieni și cîntăreti. faptul că 
am dat spectacole dintr-Un ca
păt Ia celălalt al tării dumnea
voastră, înseamnă mai mult de 
a fi simpli turiști. Aceasta ne-a 
dat zilnic posibilitatea să ne 
dăruim cîte ceva din noi în
șine

S-‘nt entuziasmat și sper că si 
du "-’eavoastră veți fi. domnu’e 
președinte, aflînd că, numai în

această vară, 1 000 de tineri din 
America vor cînta și vor dansa 
în România. 166 din acești am
basadori ai prieteniei sînt as
tăzi aici, împreună cu dumnea
voastră. Ei provin din statul 
Texas și săptămîna viitoare se 
vor reîntoarce acasă după ce 
au dat zeci de concerte în tata 
a mii de oameni din România. 
Este interesant să remarc că a- 
cești tineri au venit aici fără 
să fie subvenționați de guver
nul nostru. Ei au muncit, au 
adunat fonduri, au venit aici 
pe cheltuială proprie, din do
rința de a împărtăși, de a da 
din ceea ce au, din bucuria lor. 
România și poporul român au 
însemnat pentru ei o experien
ță pe care nici unul nu o va 
uita vreodată și îndrăznesc să 
afirm că multi dintre ei se vor 
mai întoarce în România, pro
babil împreună cu părinții și 
prietenii lor. Sperăm că dum
neavoastră veți fi de acord cu 
noi să dezvoltăm și să extindem 
aceste programe de vizite în 
România în cursul anului viitor.

Noi toți știm, domnule pre
ședinte, că succesul este întot
deauna rezultatul unei munci 
intense, încordate, dusă cu ab
negație. Eu cred în această 
idee, și dacă călătoria noastră 
în România constituie un suc
ces, aceasta e rezultatul unei 
munci asidue, depusă de mulți 
oameni. Aș vrea să folosesc a- 
cest prilej pentru a exprima 
mulțumirile mele Oficiului Na
tional de Turism „Carpati“, ca
re ne-a acordat Un ajutor pre
țios în realizarea programului 
nostru. Sîntem, de asemenea, 
recunoscători reprezentanților 
liniei aeriene cehoslovace, care 
a împărtășit cu noi convingerea 
că această idee prezintă interes 
și ne-a acordat tot sprijinul.

De asemenea, doresc să mul
țumesc muzicienilor și cîntăre- 
tilor din Texas pentru munca 
lor plină de abnegație, tuturor 
acelora care au făcut posibilă 
și au încununat de succes a- 
ceastă întîlnire cu unul din li
derii cei mai mari ai lumii.

Dumneavoastră domnule nre- 
ședinte, mai mult decît oricine, 
ați luptat mult pentru a întări 
înțelegerea dintre țările noastre 
și pentru aceasta eu vreau să 
vă exprim recunoștință.

LONDRA 29 — Continuîn- 
du-și vizita neoficială în Marea 
Britanie, vicepreședintele Con
siliului de Stat, Emil Bodna
raș, care este însoțit de acade
micianul Henri Coandă, minis
tru, consilier la Consiliul de 
Stat, a fost miercuri oaspetele 
uzinelor de motoare industria
le și navale de Ia Coventry a- 
parținînd companiei Rolls Roy
ce (1971) L.T.D. In cursul zilei 
de joi, au fost vizitate, de a- 
semenea, uzinele de motoare 
de aviație din Derby și divizia 
de motoare de elicoptere din 
Leavesden.

*

LONDRA 29 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Joi seara, tova

rășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire cu 
John Gollan, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, și cu Tony 
Chater, membru al Comitetu
lui Politic al P.C.M.B. Cu acest 
prilej, au fost abordate proble
me ale relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Marea Bri
tanie. precum și probleme ac
tuale ale situației internaționa
le. La convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, tovărășească, a participat 
Vasile Pungan, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României la Londra.

PRAGA 29. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Delegația forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, condu
să de general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate, care se află într-o 
vizită oficială de prietenie în Ce
hoslovacia, a plecat într-o călătorie 
prin țară.

Miercuri, membrii delegației au 
fost însoțiți de general de armată, 
Martin Dzur, ministrul apărării na
ționale a R. S. Cehoslovace, alte 
personalități cehoslovace.

La Kosice — prima etapă a că-

lătoriei, delegația forțelor noastre 
armate și persoanele oficiale ceho
slovace care o însoțesc au vizitat 
școala superioară de aviație din lo
calitate, și combinatul siderurgic. Ei 
au fost informați despre modul de 
organizare și rezultatele în muncă 
obținute de această puternică bază 
a siderurgiei Cehoslovaciei socialiste, 
gazdele relevînd bunele relații de co
laborare cu Combinatul siderurgic 
de la Galați.

In aceeași zi, delegația forțelor 
armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia a sosit la Brno, unde a vi
zitat Academia Militară.

VÂcinaniul de sud

Cuvântul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

vitația pe care mi-a transmis-o 
de a vizita această expoziție.

Am ascultat cu deosebit inte
res cîntecele interpretate de e- 
levii și studenții din Texas; 
trebuie să vă spun că mi-au 
plăcut mult. Sper că peste tot 
în România unde ați prezen
tat acest program el s-a bucu
rat de succes. Sper, de aseme
nea, că v-ați simțit bine în Ro
mânia, că ați fost întîmpinați 
peste tot în mod prietenesc. 
Cred că ați putut constata că 
poporul nostru, tineretul român 
ca și poporul și tineretul ame
rican, că studenții și elevii ro
mâni, ca și studenții și elevii 
americani, inclusiv cei din Te
xas, sînt dornici să trăiască în 
prietenie și pace, sînt bucuroși 
de oaspeți, pe care știu să-i pri
mească cu căldură și prietenie. 
(Vii aplauze).

Așa cum a spus domnul Mor
gan, muzica ajută la înțelege
re chiar atunci cînd limbile 
sînt deosebite. Intr-adevăr, as
tăzi, poate mai mult ca oricînd 
este necesar ca muzica să con
stituie un mijloc de legătură, 
de înțelegere, de colaborare 
între popoare și îndeosebi în
tre tineri.

Am vizitat în 1970 cîteva 
centre din Statele Unite ale A- 
mericii, unde am fost primit 
prietenește de poporul ameri
can și am avut întîlniri cordi
ale cu multi cetățeni ai S.U.A. 
Ați amintit de primirea de ca
re s-a bucurat președintele ță
rii dumneavoastră, președinte
le Nixon, în România ; Ia rîn- 
dul său, aceasta a constituit o 
expresie a sentimentelor prie
tenești pe care poporul român 
Ie nutrește față de poporul a- 
merican, a dorinței sale de a 
trăi în pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

După cum sper :ă ați putut 
constata în timpul scurt de 
cînd vă aflați în țara noastră, 
că tineretul român, întregul po
por se străduiesc să-și făureas
că o viață cit mai bună, să-și 
clădească un viitor eît mai fe
ricit, să trăiască cu adevărat 
liber și independent.

Ați văzut că elevii și studen
ții români — ca și elevii și 
studenții din Texas — sînt 
preocupați de studiu, doresc să 
obțină rezultate bune Ia învă
țătură, iubesc cîntecul și jocul, 
tot ce este frumos, și doresc ca, 
realmente, să aibă parte de o 
viată fericită. (Aplauze prelun
gite). Noi ne preocupăm — iar 
cu, în calitate de președinte al 
Consiliului de Sta! al Români
ei, mă străduiesc din răsputeri 
— să le asigurăm condiții pen
tru realizarea acestor vise. Es
te necesar ca toti oamenii po
litici, toti președinții statelor 
să se gîndească la căile care să 
creeze cele mai bune condiții 
de apropiere, de cunoaștere 
între popoare, între tineri, care 
să pună capăt războaielor în

oricare parte a lumii. (Aplau
ze prelungite). Aș dori ca tine
retul american și român, — ca 
și tineretul din întreaga lume
— să se întreacă în domeniul 
științei și culturii, al cântecu
lui, dansului și sportului, și nu 
în ciocniri militare, în războa
ie. (Vii aplauze). Nu aș putea 
să i:u vă mărturisesc cinstit că, 
ascultînd cu plăcere cîntecele 
pe care le-ați prezentat, gîn- 
durile mele au mers mai de
parte, s-au îndreptat la un mo
ment dat spre Vietnamul pe 
care l-am vizitat exact acum un 
an și unde, de asemenea, m-am 
întîlnit cu mii și zeci de mii de 
elevi și studenți, de tineri. As
tăzi, unii dintre aceștia cad 
pradă bombardamentelor. De
sigur, încetarea acestor bombar
damente depinde de președin
tele țării dumneavoastră și sper 
că va hotărî să înceteze aceste 
bombardamente cît mai curînd. 
Dar, avînd în vedere că o dată, 
și nu prea de mult, am fost 
conducătorul organizației revo
luționare de tineret din Româ
nia, știu din experiență că de
pinde și de tineret — deci și 
de tineretul american — ca 
bombardamentele să înceteze 
cît mai curînd. In calitatea 
mea de prieten al tinerei gene
rații, propun o alianță între ti
neretul român și american, în
tre tinerii din întreaga lume, 
pentru pace și colaborare (A- 
plauze puternice). Vă rog să 
nu-mi luați în nume de rău că 
m-am referit la probleme poli
tice, dar ele nu pot fi lăsate la 
o parte pentru că, pînă la ur
mă, viața, fericirea omenirii 
depind de realizarea unei co
laborări trainice între toate po
poarele.

Intre România și America e- 
xistă o bază bună pentru cola
borare ; nu au existat și nu e- 
xistă probleme litigioase. Rela
țiile noastre se dezvoltă bine
— și am dori ca ele să cunoas
că un progres și mai rapid, ca 
schimburile de vizite dintre ce
tățeni, dintre tineretul țărilor 
noastre să se înmulțească. Mi-ar 
face deosebită plăcere ca în 
fiecare an să salutăm în Româ
nia un număr tot mai mare de 
reprezentanți ai tineretului 
din Texas și din celelalte state 
ale S.U.A.; vă asigur că întot
deauna veți fi bine primiți. A- 
cestc schimburi vor contribui 
Ia o mai bună înțelegere și co
laborare între popoarele noas
tre, la cauza păcii în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Cu convingerea că veți păs
tra despre România cele mai 
plăcute impresii, vă rog să du
ceți în statul și în patria dum
neavoastră sentimentele calde, 
de prietenie ale poporului ro
mân, ale tineretului nostru, pre
cum și urările mele de prospe
ritate și pace.

Vă doresc succes în activita
tea dumneavoastră, multă să
nătate și fericire. (Aplauze pu
ternice).

Ambasadorul României la Delhi 
a fost primit 

de primul ministru 
al Republicii Populare Bangladesh
DACCA 29 (Agerpres). — Am

basadorul Republicii Socialiste 
România la New Delhi, Petre 
Tănăsie, a fost primit, la 29 
iunie, de primul ministru al 
Republicii Populare Bangla- 

. desh, Mujibur Rahman.
In Cadrul întâlnirii, primul 

ministru Mujibur Rahman a 
exprimat gratitudinea sa, a gu
vernului și a poporului țării 
sale pentru actul prietenesc al 
României de recunoaștere 
Republicii Bangladesh.

Ambasadorul român
mis primului ministru Mujibur 
Rahman și poporului din Re

a

a trans-

publica Populară Bangladesh 
un mesaj de prietenie din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. Muji
bur Rahman a răspuns prin- 
tr-un mesaj adresat președin
telui Consiliului de Stat, gu
vernului și poporului ■ .român, 
în care urează fericire și pros
peritate și exprimă dorința ță
rii sale de a promova reia ții de 
colaborare și prietenie • cu Ro
mânia.

In cadrul . convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării viitoare 
a relațiilor bilaterale. 4

- i

A luat sfîrșst Congresul 
Internaționalei Socialiste

VIENA 29 (Agerpres). — Joi 
au luat sfârșit lucrările celui 
de-al 12-lea Congres al Inter
naționalei Socialiste, desfășura
te, începînd de la 26 iunie, în 
capitala Austriei. In ultima zi 
a lucrărilor, participanții au a- 
doptat o serie de rezoluții a- 
suipra principalelor probleme 
internaționale actuale. Rezolu
ția intitulată „Conferința asu
pra securității și cooperării eu
ropene" subliniază evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre ță-

rile continentului și constată cu 
satisfacție consensul privind 
începerea convorbirilor multi
laterale în vederea pregătirii 
unei conferințe general-europe- 
ne. Rezoluția opinează că pe 
agenda viitoarei reuniuni să 
figureze, printre alte probleme, 
nerecurgerea la forță, controlul 
armamentelor și măsuri. d^.jjgț 
zarmare în Europa, coopehgrea 
economică, științifică, tehnica 
și culturală, protejarea mejdilț- 
lui înconjurător.

Forțele patriotice 
în plină

VIETNAMUL DE SUD 29 (A- 
gerpres). — Agenția de presă „Eli
berarea" anunță că în provincia 
Binh Dinh, de pe litoralul zonei cen
trale a Vietnamului de sud, unitățile 
forțelor de eliberare au scos din 
luptă — în cursul primelor trei 
săptămîni ale lunii iunie — peste 
3 500 de soldați și ofițeri ai trupe
lor marionetă, au distrus 15 vehi
cule militare și au doborît 18 eli-

coptcre ale inamicului. De asemenea, 
au fost capturate peste 300 de ar
me de diferite calibre și distruse 6 
depozite cu explozive și tehnică de 
luptă.

In provincia vecină, Qfcpng Ngay, 
patrioții sud-vietnamezi au scos din 
luptă sau au capturat — în aceeași 
perioadă — peste 1 000 de militari 
ai regimului de Ia Saigon, precum și 
mari cantități de arme și muniții.

JV

Infr-o singură 
de bombe lansate

SAIGON 29 (Agerpres). — 
Formațiunile de bombardiere 
gigant „B-52" ale "aviației 
S.U.A. au lansat, la 28 iunie, 
peste 3 000 tone de bombe, în 
cursul a 3'4 de raiduri, concen
trate asupra provinciilor Qu- 
ang Tri și Thua Thien din nor
dul Vietnamului de sud, a a- 
nunțat Comandamentul ameri-

zi 3000 fone
de aviafia S.U.A.
can de la Saigon. Agenția 
France Presse, care reia infor
mația, precizează că este vor
ba de cel mai mare număr de 
misiuni efectuate într-o singu
ră zi de bombardierele ameri
cane în Vietnamul de sud, de 
Ia începerea actualei ofensive 
a Frontului Național de Elibe
rare.

Prezenje 
românești

RIO DE JANEIRO 29 (A- 
gerpres). In orașul brazilian 
Curitiba, capitala statului 
Parana, a fost inaugurată o 
expoziție de artă populară 
românească, organizată sub 
patronajul guvernului local 
și al legației române din 
Brazilia. Expoziția cuprinde 
țesături, obiecte din lemn, 
covoare, ceramică populară, 
icoane, cărți, albume, discuri 
și alte obiecte de artă.

★

BRUXELLES 29 (Ager- 
pres). — Aflat la studii în 
Belgia, tînărul violonist ro
mân Cristian Badea a obți
nut, în cadrul unui concurs 
organizat de Conservatorul 
din Liege, Medalia de aur a 
guvernului belgian, distinc
ție acordată pentru diploma 
cea mai înaltă a unui con
servator belgian.

Publicul prezent la con
curs a răsplătit cu ovații in
terpretarea tînărului meda
liat. La rîndul ei, presa re
marcă arta violonistului ro
mân. „La 23 de ani — notea
ză ziarul de mare tiraj din 
Bruxelles „Le Soir" — Cris
tian Badea este un artist 
deosebit, cu un stil străluci
tor, dotat cu o tehnică re
marcabilă. Interpretările sa
le, care nu devin nici o da
tă mecanice, îl prezintă ca 
pe o reală personalitate de 
artist și interpret. „La Me
tropole" apreciază că tînărul 
violonist este un virtuos de
săvârșit. Interpretarea sa se 
caracterizează printr-o sono
ritate plină, muzicalitate pu
ră și tehnică".
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După constituirea noului guvern italian
RO.MA 29 (Agerpres). — Noul 

guvern italian, prezidat de Giulio 
Andreotti, va avea vineri prima sa 
ședință, după care se va prezenta, 
la 4 iulie, în fața parlamentului 
pentru a cere învestitura.

3®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^
O La Moscova a fost dată 

publicității hotărirea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. „Cu privire 
la perfecționarea, în continuare, 
a sistemului învățămîntului 
profesional și tehnic".

In hotărîre se prevede extin
derea și perfecționarea școlilor 
de acest fel, în vederea unei 
pregătiri corespunzătoare a ti
nerilor muncitori, cărora ur
mează să li se asigure un ni
vel ridicat al cunoștințelor pro
fesionale și de cultură generală 
pentru a-i face apți să îndepli
nească sarcinile în domeniul 
dezvoltării economiei țării și al 
promovării progresului tehnic 
in producție.

♦ La Belgrad au avut loc 
consultări politice între o dele
gație iugoslavă condusă de 
Iakșa Pețrici, locțiitor al secre
tarului federal pentru afaceri
le externe, și 
țiană condusă 
man, secretar 
partamentului 
ei.

o delegație elve- 
de Ernesto Tha- 
general al De- 
politic al Elveți-

laburistă dinOpoziția
Zeelandă a cerut guver- 
să ia atitudine, pînă la

♦
Noua 
«ului
ruperea relațiilor diplomatice
cu Franța, în semn de protest 
împotriva experiențelor nucle
are franceze din zona Oceanu
lui Pacific.

4* Secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, a so
sit miercuri la Beirut pentru a 
examina, împreună cu condu
cătorii libanezi și cu liderii or
ganizațiilor palestiniene, situa
ția creată în urma atacurilor 
israeliene în unele regiuni din 
sudul Libanului. El a avut o 
întrevedere cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei.

❖ Da Vatican a fost anun
țată, în mod oficial, hotărârea 
Papei Paul al VI-lea în baza 
căreia delimitările administra
ției bisericești corespund cu 
frontiera de vest a statului po
lonez — transmite agenția 
P.A.P

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului polonez a făcut o de
clarație în care apreciază în 
mod pozitiv hotărîrea Vatica
nului și arată că prin aceasta 
se realizează un deziderat pre
zentat în nenumărate rînduri 
Vaticanului de catolicii 
nezi.

polo-

al E- 
anun-

mai a.c., un nivel cu 5,1 la su
tă superior aceleiași perioade 
a anului trecut.

♦ Ziarele „Telegraf" și 
„Nachtdepesche", de orientare 
social-democrată, care apar în 
Berlinul occidental, sînt nevo
ite să-și suspende, cu începere 
de la 30 iunie, apariția. Moti
vele principale ale încetării a- 
pariției acestor două ziare sînt 
dificultățile financiare, precum 
și puternica concurență pe ca
re o exercită publicațiile apar- 
ținînd concernului Springer,

Reprezentanți ai Ministe
rului Construcției de mașini al 
R.P. Polone și ai firmei italie
ne „Fiat" au purtat convorbiri 
Ia Roma privind posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării bi
laterale — relatează agenția 
P.A.P. *

«ș O delegație economică a 
R.F. a Germaniei a avut între
vederi cu reprezentanții Came1 
rei de Comerț a R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej, Emil Razlo- 
gov, președintele Camerei, a 
relevat că, pentru intensifica
rea colaborării economice din
tre țara sa și R.F. a Germani
ei, este necesar ca partenerii 
vest-germani să sporească a- 
chizițiile de produse ale indus
triei bulgare constructoare de 
mașini și să continue să acor
de facilități exportului bulgar.

•$> Agenția Tani-ug informea
ză că, din inițiativa Federației 
organizațiilor economice din Ja
ponia (Keidanren), a Camerei de 
Comerț și a Asociației pentru 
promovarea comerțului cu ță
rile socialiste din Europa, la 
Tokio a fost constituit Comite
tul economic nipono-iugoslav.

mare a instituirii cursului fluc
tuant al lirei sterline, și' pro
bleme ale relațiilor monetare 
cu partenerii Marii Britanii din 
Europa occidentală.

Pentru a treia zi consecu
tiv, joi, în Italia nu au apărut 
ziarele, cu excepția cîtorva, da
torită grevei proclamate de re
dactorii majorității publicațiilor 
în semn de protest 
de decizia edi‘orilor 
a suspenda numerele de 
ale cotidienelor din motive 
nomice. Tipografii s-au alătu
rat ziariștilor aflați în grevă.

față 
de 

luni 
eco-

a
o

£ Adunarea Națională 
Kuweitului a votat, miercuri, 
rezoluție în care se cere guver
nului să naționalizeze industria 
de gaze naturale — anunță a- 
genția Associated Press. Docu
mentul recomandă ca dreptul 
de a exploata și comercializa 
rezervele naționale de gaze na
turale să fie rezervat, în exclu
sivitate, companiei naționale de 
petrol.

Ministerul federal 
conomiei și Finanțelor a 
țat că în R.F.G. se înregistrea
ză o continuă creștere a prețu
rilor bunurilor de larg consum. 
Potrivit acestor aprecieri, cos
tul vieții a înregistrat, în luna

Strategia globală a guver
nului conservator, îndeosebi în 
domeniile economic și social, 
a fost examinată miercuri, la 
Downing Street 10 în cursul 
unei reuniuni a cabinetului 
britanic, la care au participat 
20 dc miniștri, secretari și sub
secretari de stat. Prezidată dc 
premierul Edward Heath, reu
niunea a analizat, în primul 
rînd, situația monetară, ca ur-

u. Redacția și adminiștr_ația zțartilțiii Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon 1 1662 j

In.ședința de vineri, noul guvern 
tripartit — format din democrat- 
creștini, socialist-democratici și libe
rali — va proceda la elaborarea de
finitivă a programului său — care 
va fi prezentat parlamentului — și 
la numirea subsecretarilor de stat.

Reterindu-se la formula politică 
ce a stat la baza creării noului ca
binet — coaliția așa-numită de cen
tru — Luigi Mariotti, membru al 
conducerii Partidului socialist, fost 
ministru, a apreciat, cu prilejul unui 
discurs ținut la Perugia, că această 
coaliție „reprezintă un pas înapoi 
în politica italiană", argumentînd că 
asemenea guverne, existente în țară 
din 1948 pîna în ’60, „nu au în
făptuit nici o reformă în Italia". 
„Este adevărat, a adăugat el, că 
în Italia mai există încă rădăcini 
adinei ale. rcacțiunii, dar este, de a- 
semenea, adevărat că nu ne putem

opune neofascismului decit mcrgînd 
pe calea reformelor, care să ducă la 
progresul țării. Tinerii, oamenii 
muncii, păturile mijlocii cer un sis
tem de învățămînt îmbunătățit, ser
vicii sanitare mai eficiente, o dez
voltare programată a economici, o 
ordine bazată nu pe represiune, ci 
pe consensul popular" — a spus 

a subliniat apoi că, din1 
fostei coaliții, dificultă- 
„sînt apreciate la va

nii numai de socialiști 
cum se știe, au refuzat

Mariotti. El 
tre membrii 
țile actuale 
loarea lor 
(care, după 
să facă parte din guvern alături 
de liberali, preferind să rămînă în 
opoziție și să colaboreze, pe plan 
extraparlamentar, cu celelalte parti
de de stînga), ci și de forțele de 
stingă din Partidul democrat-creștin, 
forțe care, dînd dovadă de respon
sabilitate, nu au acceptat să intre 
în actualul cabinet".

Întîlnire Winzer
BERLIN 29. — Corespondentul 

Agerpres, Ștefan Dejtt, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al R.D, 
Germane, Otto Winzer, a primit, la 
28 iunie, pe secretarul de «tat Ia 
Cancelaria federală a R.F.G., Egon 
Bahr, prilej cu care a avut loc o 
convorbire privind probleme referi
toare la schimbul de păreri între 
R.D.G. și R.F.G. întilnirea, la care 
a participat și secretarul de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G.,

Bahr
Michael Kohl, s-a realizat la dorin
ța ambelor părți.

La sediul Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. a avut loc o nouă în- 
tîlnirc între secretarul de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, și secretarul de stat 
la Cancelaria federală a R.F.G., 
Egon Bahr, însoțiți de delegațiile 
respective. Au fost dezbătute proble
me privind stabilirea de relații 
male, de bună 
R.D.G. și R.F.G., 
independente.

vecinătate 
uzuale între

nor- 
între 
state

Prima probă .— cea de călă
rie — a concursului interna
țional de pentatlon modern ce 
se desfășoară în Capitală a re
venit sportivului bulgar Ivan 
Musanov cu 1 100 puncte, ur
mat de G. Stoianov, J. Adam 
și M. Cosmescu. Pe echipe lo
cul întâi este ocupat de Cehos
lovacia, urmată de Bulgaria, 
Ungaria Și România. Astăzi se 
desfășoară proba de scrimă.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

Intr-un articol publicat de zia
rul „Sovietski Sport", antre
norul sovietic de lupte Vasili 
Gromîko subliniază că unul din 
marii favoriți pentru Olimpiada 
de lupte greco-romane (ca
tegoria 48 kg) este sportivul 
român Gheorghe Berceanu. 
Principalul adversar al luptăto
rului român, menționează au
torul articolului, va fi sportivul 
Zubkov. De asemenea, specia
listul sovietic acordă șanse bu
ne și altor luptători, români e- 
vidențiihd pe Nicolae Marti- 
nescu. (categoria 100 kg).

LOS ANGELES 29 (Agerpres). 
— Meciul revanșă dintre actu
alul campion mondial de box 
la categoria grea, Joe Frazier, 
și Cassius Clay ar putea avea 
loc anul acesta, în luna noiem
brie, la Los Angeles, a decla
rat organizatorul de gale de

box l5on Fraser. Acesta din ur
mă reprezintă Asociația „1 
rum Boxing Incorporated", 
care sînt legați prin contract 
doi pugiliști,

★
MADRID 29 (Agerpres). 

Americanul Mando Ramos 
spaniolul Pedro Carrasco și-au 
disputat, la Madrid, titlul mon
dial de box (declarat vacant) la 
categoria ușoară — versiunea 
W.B.C. După 15 reprize, în 
cursul cărora s-au schimbat lo
vituri năpraznice, victoria a 
fost atribuită la puncte lui Ra
mos. In cadrul aceleiași gale, 
tot la categoria ușoară, spanio
lul Miguel Velasquez l-a învins 
la puncte, în 10 reprize, 
australianul Jake Gulyno.

4-
RIO DE JANEIRO 29 -(Ager- 

pres). — Al doilea act al 
neului de fotbal „Cupa înde-, 
pendenței" s-a deschis pe sta
dionul Maracana din Rio de 
Janeiro ou meciul dintre selec
ționatele Cehoslovaciei și Bra
ziliei. Cei 100 000 de spectatori 
prezenți în tribunele acestei u- 
riașe arene n-au avut însă sa
tisfacția de a asista la înscrie
rea vreunui gol, întrucît fai
moasa linie de atac a Braziliei 
n-a reușit, în ciuda unor efor
turi disperate să străpungă a- 
p&rarea oaspeților, în care a 
strălucit portarul Viktor. Supor-

.Fa
de 

. cei

Și

pe

tur-

terilor cariocas le-a rămas 
doar consolarea că echipa Bra- 

acest 
după 

internaționale, 
comentatorii,

ziiiei, terminind 0—0 
meci, rămâne neînvinsă 
30 de partide 
Dar, subliniază 
jocul de miercuri seară este o 
contraperformanță pentru bra
zilieni, a căror formație lipsită 
de Pele nu mai este irezistibilă.

La hotelul „Internațional" din 
Mamaia au început joi dimineața 
lucrările celui dc-al 57-lea Congres 
anual al Ligii internaționale de ho
chei pe gheață. Participă peste 60 
dc reprezentanți ai Ligii și ai fede
rațiilor naționale afiliate, din 25 de 
țări din Europa, Asia și America.

Timp de șase zile, Congresul va 
dezbate numeroase propuneri ale fe
derațiilor naționale privind modifi
carea unor reguli de joc, va adopta 
un nou statut al Ligii, va desemna 
pe organizatorii campionatelor mon
diale-și europene pentru anii 1974, 
1975 și 1976, va alege președintele 
Ligii, precum și membrii Consiliu
lui acesteia pentru următorii trei ani.

★
BELGRAD 29 (Agerpres). — In 

ziua a doua a turneului internațio
nal feminin dc handbal de la 
Vrnjacka Banja s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Iugoslavia — 
Cehoslovacia 14—10 (10—4); Olan
da — România 12—8 (8—7); R.D. 
Germană — Bulgaria 15—13 
(10-5).

Analfabetism
Potrivit unor date furniza

te de Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație și cul
tură, fiecare al treilea locui
tor al planetei este analfa
bet. Pe continentul african, 
75 la sută din întreaga popu
lație nu știe să scrie și să 
citească, în Asia 48 la sută 
din populație este analfabe
tă. Potrivit aprecierilor ex- 
perților U.N.E.S.C.O., proble
ma lichidării neștiinței de 
carte va fi soluționată în în
treaga lume abia spre1 sfîrși- 
tul secolului XXI.

Dragoste 
la prima vedere

Colonelul Ralph Cambrid
ge, în vîrstă de 105 ani, par
ticipant la cele mai impor
tante războaie coloniale în
cepînd din anul 1891. s-a 
căsătorit recent cu Adrianna 
Kapp, cu 45 de ani mai tî- 
nără ca el. După oficierea că
sătoriei, Cambridge a decla
rat ziariștilor că s-a îndră
gostit de Adrianna Kapp din 
primul moment al întîlnirii 
lor.

Un expres-muzeu
Expresul „Mistral" este, de 

cîtăva vreme, un tren al ar
telor. De la jumătatea lunii 
mai, un vagon special care 
circulă pe ruta Paris-Nisa o- 
feră numeroșilor călători ca
re străbat această distanță 
o galerie de tablouri aparți- 
nînd pictorilor francezi con
temporani.

Sistem electrolitic 
pentru dizolvarea 

metalelor
In S.U.A. s-a pus la punct 

un sistem electrolitic bazat 
pe aplicarea unui curent e- 
lectric care circulă printr-un 
acid și dizolvă diverse meta
le inerte, inclusiv otelul ino
xidabil. Metodele utilizate 
pînă în prezent pentru dizol
varea oțelului inoxidabil ne
cesitau cel puțin două etape : 
scufundarea metalului în acid 
sulfuric, apoi in acid azotic. 
Noul sistem suprimă prima 
operație permițînd dizolvarea 
numai in acid azotic. Aceas
tă perfecționare facilitează 
tratamentul continuu și redu
ce prețul de cost al operației.

Un regizor 
despre regizori

înainte de a prezenta la 
Cannes ultimul său film de 
suspense, „Frenzy", regizorul 
englez Alfred Hitchcock a 
explicat de ce nu apare de
cît foarte puțin în filmele 
sale 1 „Regizorii tratează ac
torii de comedie ca pe niște 
animale. Așa că nu-mi face 
nici o plăcere să apar pe e- 
cran prea multă vreme în 
această postură".

Chagall lucrează 
pentru Onassis

Cunoscutul pictor Marc 
Chagall a primit o comandă 
din partea armatorului Aris- 
totel Onassis pentru a-i de
cora yachtul „Christina", re- t 
cent renovat. Același pictor 
ar urma să realizeze și un 
portret al lui Jacky Onassis. 
Onorariul pentru întreaga 
comandă a fost evaluat la 
suma de 300 000 dolari

©
Brînză de vaci și mere 

sub formă de praf
La Rodolfzell (li.P.G.) func

ționează o instalație de des
hidratare a alimentelor, care 
lucrează după un procedeu 
cu totul nou. Instalația im
plică o uscare în cîteva faze : 
o combinație intre aerosoliza- 
re și uscarea in etape succe
sive. Produsul final îl cons
tituie o pulbere foarte solu
bilă in apă. Pînă acum, expe
riențele s-au mărginit la pro
duse lactate ca brînza de va
ci, iaurtul. In ce privește fruc
tele, au fost deshidratate me
re, caise, căpșuni, și zmeu
ră, de asemenea, roșiile. Se 
pare că noua tehnică poate fi 
aplicată aproape tuturor soiu
rilor de legume, precum și 
algelor marine, citricilor, ouă- 
lelor, cărnii și cafelei.
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