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Ședinfa 
Comitetului Executiv 

al C.C. al P.C.R.
. In ziua de 7 iulie 1972 a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolac Ceaușescu, secretar general 
pl Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și conducă
tori al unor organe centrale de stat și organizații 
|bștcștl.

Comitetul Executiv a examinat șl aprobat pla- 
11H de dezvoltare economică și socială a Repu- 
1 licit Socialiste România pe anul 1973, actuali
zat pe baza orientărilor și măsurilor stabilite în 
consfătuirile do lucru cu cadrele de conducere și 
specialiști din institutele de proiectări și cerce
tări, cu conducerile ministerelor și primi-secrc- 
tari ai comitetelor Județene de partid. Proiectul 
Planului de stat îmbunătățit va fi prezentat 
spre adoptare Marii Adunări Naționale,

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat unele probleme privind ac
tivitatea in domeniul producției, depozitării și 
desfacerii bunurilor alimentare destinate popu
lației. Au fost adoptate măsuri pentru remedie
rea deficiențelor existente și realizarea într-un

termen cit mai scurt de către Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor, Minis
terul Comerțului Interior, comitetele executive 
ale consiliilor populare a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și statului privind îmbu
nătățirea activității in acest sector.

Comitetul Executiv a examinat proiectul de 
Lege cu privire la dezvoltarea cconomico-socia- 
lă planificată a României, proiectul Legii fi
nanțelor, proiectul Directivelor cu privire la sis
tematizarea teritoriului, a orașelor și satelor, la 
dezvoltarea lor economico-socială și a hotărit ca 
acestea să fie supuse spre dezbatere Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român.

De asemenea. Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut și adoptat Tezele cu privire la 
principalele probleme care vor fi cuprinse in 
Raportul la Conferința Națională a P.C.R.

In încheiere. Comitetul Executiv a aprobat u- 
nele măsuri cu privire la desfășurarea lucrări
lor Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român și a soluționat probleme ale activității 
curente.

Primirea de către tovarășul Uae Ceaușescu 
a delegației Uniunii Progresiste Senegaleze

Vineri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, a primit delegația 
Uniunii Progresiste Senegaleze, 
care vizitează țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte : Ka- 
birou M’Bodje, membru al Se
cretariatului Politic al U.P.S., 
deputat, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, conducătorul 
delegației, Caroline Diop, mem
bră a Secretariatului Politic al 
U.P.S.. deputată, președinta 
Consiliului Național al Femei
lor U.P.S., și Papa Aliounc 
N’Dao, membru al Biroului Po
litic al U.P.S., secretar general 
al Mișcării Tineretului U.P.S.

Au fost de față tovarășii l 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.
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Cu acest prilej, delegația se- 
negalcză a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj dc 
salut din partea secretarului 
general ai Uniunii Progresiste 
Senegaleze, președinte al Repu
blicii Senegal — Leopold Scng- 
hor.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, în nu
mele conducerii P.C.R. și al său 
personal, un mesaj de salut 
conducerii U.P.S., secretarului 
general al U.P.S. și președinte 
al Republicii Senegal. Leopold 
Senghor, împreună cu urări de 
prosperitate și progres pentru 
poporul senegalez.

In cadrul convorbirilor, a fost 
reafirmată satisfacția ambelor 
partide pentru evoluția poziti
vă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Progresistă Senegaleză, expri- 
mîndu-se dorința comună de a

extinde schimbul c*e experien
ță în domeniul activității eco
nomice și sociale, schimburile 
de informații și de vederi. în 
interesul prieteniei dintre cele 
două partide și popoare, al în
tăririi solidarității și luptei u- 
nite a popoarelor împotriva 
imperialismului și colonialis
mului, pentru o dezvoltare in
dependentă pe calea progresu
lui social, pentru pace și înțe
legere internațională.

S-a subliniat, de asemenea, 
dorința părților de a depune e- 
forturi și în viitor, pentru dez
voltarea legăturilor economice, 
tehnico-științifice, culturale, pe 
planuri multiple dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Senegal, corespunzător 
intereselor popoarelor român și 
senegalez, cauzei păcii Și cola
borării internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat! 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Cîmp larg extinderii Prezentăm cititorilor noștri

valoroaselor BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI
VITEZE DE AVANSAREinițiative ale minerilor

Azi, mina mt FLOREA MIONICI
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La Hunedoara s-a realizat cu succes

0 nouă premieră tehnologică
a siderurgiei românești

(Continuare în pag. a J-a)
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In numărul de ieri al ziarului „Steagul roșu" ani publi
cat ultima secvență din ancheta redacției in legătură cu i- 
nițiativcle minerilor din Valea Jiului apărute în entuziasta 
întrecere ce se desfășoară în intinipinarea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei dc-a XXV-a aniversări a pro
clamării Republicii : „100 ML AVANSARE MEDIE LUNA
RA LA LUCRĂRILE DE DESCHIDERI ȘI PREGĂTIRI". 
„DOI A CICLURI 1N PU S LA ABATAJELE FRONTALE" 
și ..PATRU CÎMPURI PE ZI ȘI ARIPA LA ABATAJELE 
CAMERA". La ancheta noastră au răspuns cu seriozitate și 
competență directori, secretari de partid și președinți de 
sindicat de la exploatările miniere, cadre de conducere din 
Centrala cărbunelui, elucidind o seamă de probleme pe ca
re le ridică generalizarea acestor inițiative, infățișind mă
surile luate in vederea optimizării condițiilor de muncă la 
fronturile de lucru, acțiunile inițiate pentru ridicarea între
cerii socialiste pe o treaptă superioară.

In mod unanim, interlocutorii noștri în acest dialog 
despre ceea ce a scos mai bun la iveală pină acum întrece
rea socialistă in această perioadă de efervescentă activitate 
creatoare la minele din Valea Jiului, au subliniat entuzias
mul, interesul deosebit și seriozitatea cu care conducerile 
tehnico-administrative. organizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C.. colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
exploatările miniere îmbrățișează aceste inițiative. PE BU
NA DREPTATE Șl IN MOD JUSTIFICAT SE POATE A- 
FIRMA CA CELE TREI INIȚIATIVE MINEREȘTI CU
CERESC VALEA JIULUI ! Pină în prezent, un mare număr 
de brigăzi dc mineri de la lucrările de deschideri și pregă
tiri, de la abatajele frontale și de la abatajele cameră și-au 
însușit aceste inițiative și au trecut la aplicarea lor cu suc
ces. Numai Ia mina Lupeni, prin extinderea inițiativei lui 
Petre Constantin - „DOUA CICLURI LUNAR IN PLUS" — 
Ia 10 brigăzi, s-a realizat pe luna iunie — după cum ne 
declarau in cadrul anchetei tovarășii ing. Dumitru Popea- 
năș, directorul exploatării și Ion Raczek, secretarul comi
tetului de partid al minei — un spor de 12 000 tone de căr
bune. Este regretabil că la celelalte exploatări miniere (și pe 
ansamblul bazinului Văii Jiului. Ia Centrala cărbunelui) fac
torii de sinteză economică n-au încercat nici pînă acum să fa
că asemenea calcule estimative. Cu ajutorul unor astfel de 
calcule s-ar putea demonstra mai convingător colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni valoarea economică a 
acestor inițiative, determinîndu-se o mișcare mai vie pentru 
însușirea și generalizarea lor.

Apreciind în mod realist rezultatele bune obținute pînă 
în prezent în extinderea noilor inițiative, puternica rezo
nanță pe care au stimit-o în rîndul minerilor, efectul po
zitiv incontestabil asupra înviorării și ridicării pe o treaptă

mi FRANCISC KOVACS

Brigadierul Flo- 
rea Mionici cu or
tacii lui...

»n pagina a 3-a 
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uțelarii hunedoreni. colectiv 
care trăiește intens aceste zile 
decisive pentru înfăptuirea sar
cinilor și angajamentelor asu
mate în marea întrecere închi
nată Conferinței Naționale a 
partidului, înscriu în palmare
sul realizărilor lor de presti
giu o nouă și importantă victo
rie în bătălia ce au declanșat-o 
pentru creșterea producției, di
versificarea și ridicarea per
formanțelor calitative ale me
talului. La oțelăria electrică a 
fost generalizată experimenta
rea utilizării oxigenului ca in
tensificator al proceselor de e- 
laborare 
cuptoare 
pacitate.
succes o 
logică a 
premieră . _ 
hunedorean se alătură puține
lor uzine siderurgice cu presti
giu din lume care folosesc oxi
genul în cuptoarele electrice.

Prestigioasa realizare este în 
exclusivitate o creație a specia-

a oțelurilor aliate în 
electrice de mare ca- 
S-a realizat astfel cu 
nouă premieră tehno- 
siderurgiei românești, 
prin care combinatul

activități în rîndurile ti
neretului, a fost promo
vată ca activistă U.T.C

Dorința de a învăța, 
fi dragostea pentru cau
za comunistă o înarmea
ză cu voință și înțelep
ciune pentru a face față 
cu succes muncii poli
tice — deopotrivă 
nobilă fi grea.

E mult de acum
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reprezen- 
cei mai 
i ai co

muniștilor din I alea 
Jiului, aleși ca delegați 
la înaltul for al 
dului, se numără 
varășa MARIA 
N1ȘTEANU — 
dința Comitetului 
ci pal al femeilor.

Biografia acestei acti
viste se identifică cu 
destinul atitor femei din 
societatea noastră, care 
s-au afirmat prin muncă

șt devotament, prin Vo
ință și înțelegere, prin 
atitea fi atîtea calități 
care le-au consacrat ac
tivității obștești, edifică
rii noii orinduiri.

Muncitoare la Fabrica 
de textile din Sebeș, cînd 
nu împlinise virsta de 
14 ani, se afirmă repe
de prin hărnicia și prin
cipialitatea de care va 
da dovadă întotdeauna. 
In urma rezultatelor ob
ținute in producție, dar 
mai ales neobositei sale

de 
cînd muncește ca pre
ședintă a comitetului de 
femei al municipiului. 
Mult sau puțin. Depin
de. „Atunci cînd din 
munca depusă îți faci 
un crez și din îndepli
nirea datoriei un ideal, 
timpul îfi anulează di
mensiunile, devine me
reu „mai puțin". „Nici 
nu știu cînd a trecut — 
obișnuiește să spună ea. 
Zboară, nu altceva. $i. 
cine știe, poate de l-aș 
fi împărțit mai Line, 
reușeam sa fac mai 
mult". E vorba de o

trăsătură specific comu
nistă : neastîmtsărul, ne
liniștea gindului ca nu 
ai dat de-ajuns, că nu 
te-ai angajat atît cit 
trebuia.

Femeile din Vale, o 
cunosc. Fire deschisă, u- 
șor abordabilă, s-a apro
piat de ele, reușind să 
cîștige încrederea fi sim
patia lor. Promptitudi
nea cu care acestea răs
pund acțiunilor între
prinse, firescul cu care 
o caută ori de cite ori 
e nevoie de un sfat, de 
o îndrumare, confirmă 
cu prisosință substanța 
unui asemenea adevăr. 
Iar faptul că a fost a- 
leasă să facă parte din 
rîndul celor ce vor re
prezenta comuniștii din 
această parte a țării, la 
Conferința Națională a 
P.C.R., e o dovadă în 
plus a prețuirii de care, 
pe deplin justificat, se 
'bucură.

foarte fericit 
am fost ales 

ca delegat la 
Conferința Națională a 
partidului și mulțumesc 
comuniștilor că au avut 
încredere sa-i reprezint... 

Cuvintele acestea a- 
parțin lui BALAZS 
SZABO, miner șef de 
brigadă la sectorul 17 
al minei Vulcan, frunMȘ 
in întrecerea socialistă, 
cunoscut și apreciat pen
tru rezultatele muncii 
sale, pentru atitudinea

lui demnă de comunist. 
Inițiativa brigăzii lui, 

cme lucrează în abata
jul cameră din stratul J, 
de a reactualiza și ma
jora angajamentul luat 
in întrecerea socialistă, 
a st ir nit, cum era și fi
resc, un viu entuziasm 
în rîndul minerilor de 
la Vulcan. Brigada s-a 
angajat să realizeze o 
depășire de 200 tone de 
cărbune peste plan in 
cinstea Conferinței Na
ționale a partidului!

Venit în Vulcan, la 
puțin timp după redes
chiderea minei, lucrează 
ca vagonetar, urmind in 
același timp școala de 
calificare, apoi, în urma 
susținerii examenului de 
miner, este avansat pe 
acest post. Pentru meri
tele și atitudinea sa îna
intată față de muncă și 
obligațiile obștești, a fost 
primit în rîndurile parti
dului.

Muncind într-un loc 
greu, sub lucrări vechi, 
cu galerii surpate din 
vremea cînd a fost în
chisă mina, brigada sa 
a reușit să se afirme 
printre cele mai bune 
colective de muncă. Îm
preună cu minerii șefi 
de schimb Gheorghe U- 
dișteanu, Alexandru Sza
bo, Virgil Tofolan și 
loan Azamfirei — Ba
lazs Szabo a învins 
greutățile din subteran 
și printr-o bună organi
zare a muncii, dar mai 
ales prin voința și dă
ruirea imprimate înlre-

gii brigăzi, îfi realizea
ză și depășește ritmic 
sarcinile de plan. In lu
na iunie a. c., brigada 
sa a avut o depășire de 
100 tone de cărbune, 
care i-a permis să-și re
actualizeze și să majo
reze angajamentul luat 
in întrecerea socialistă t 
200 tone de cărbune 
peste plan în cinstea 
Conferinței! De la 1 iu
lie și pînă în ziua de 6 
iulie, brigada lui a rea
lizat peste plan 80 to
ne de cărbune. Rezulta
tul acesta este optimist, 
le dă speranța că anga
jamentul luat va fi rea
lizat.

Minerii din brigada 
lui, comuniștii de la ex
ploatarea la care lucrea
ză il stimează și îl pre
țuiesc, Iar această stimă 
și prețuire și-au concre- 
tizat-o, încredințindu-i 
mandatul de a-i repre
zenta la Conferința Na
țională a partidului.

liștilor și muncitorilor oțclari 
de la Hunedoara, cărora le a- 
parține concepția, experimen
tarea și generalizarea într-un 
timp foarte scurt a acestef 
tehnologii moderne. Ea vine 
astfel să adauge noi carate 
școlii siderurgice, hunedorene, 
experienței, competenței și pa
siunii celor ce au realizat-o. 
Dar cine sînt aceștia ? Sînt 
inginerii Mircea Penescu, loan 
Marinescu și Constantin Boian
giu, maiștrii Nicolae Avrames- 
cu și Florian Giurca, prim-to- 
pitorul Laurean Florea și mulți 
alți oameni din oțelărie, pasio
nați căutători și promotori ai 
tehnicii noi în producția de 
metal.

Meritul autorilor noii tehno
logii este cu atît mai mare cu 
cit perioada de studiu, concep
ție și experiment s-a restrîns 
în limite de timp foarte redu
se. Aplicată mai întîi la cupto
rul nr. 3 de 50 tone pe șarjă, 
tehnologia și-a dovedit rapid 
eficiența. Oxigenul, insuflat 
direct în baia de metal incan
descent prin intermediu] unei 
țevj consumabile, determină 
accelerarea procesului de elabo
rare. S-a ajuns astfel la redu
cerea duratei de elaborare a 
șarjelor, uneori chiar pînă la o 
oră pe șarjă. Și, cu toate că

specialiștii încă n-au a- 
juns la concluzii definitive, se 
manifestă unanim certitudinea 
că utilizarea oxigenului în cup
toarele electrice hunedorene va 
contribui la creșterea conside
rabilă a producției de oțeluri 
aliate, a productivității și ren
tabilității muncii în oțelărie. 
Dar nu numai atît. Foarte nu
meroasele probe luate din peste 
30 ie șarje de diverse mărci 
de oțeluri aliate elaborate cu 
oxigen și aflate încă în labo
ratoarele de cercetare ale Hu
nedoarei sau sub o atentă su
praveghere a comportării la u- 
zinele beneficiare, lasă de pe 
acum să se întrevadă cu sigu
ranță substanțiale îmbunătă
țiri calitative sub aspectul pu
rității. omogenității și proprie
tăților fizico-mecanice ale me
talului.

Prin generalizarea experi
mentării noii tehnologii, oxige
nul cunoaște astfel un nou do
meniu de utilizare, fiind trans
format de măiestria, și compe
tența profesională a oțelurilor 
hunedoreni într-o pîrghie pu
ternică și eficientă pentru per
fecționarea calitativă a metalu
lui destinat să aducă un mai 
mare aport la progresul indus
triei românești.

Rabatul, capitala politică 
a țării, reședința regailă și a 
guvernului, e un oraș însorit 
și plin de farmec. Situată pe 
litoralul Atlanticului, metro
pola marocană, care în de
cursul istoriei sale a cunos
cut ocupația șeicilor zemiți, 
berberilor, portughezilor, spa-

ntalilor și francezilor, este 
traversată de rîul Bou Reg- 
reg. Alături de vechiul Ra
bat. cu clădiri arse de soa
rele subtropical și străzi în
guste și întortocheate, unde 
se mai pot vedea vestigiile 
unor vremuri de mult apu
se, cum ar fi ruinele foru
mului reman de la Chellah 
sau Cazbah Oudaillas, există 
și trăiește orașul modern cu 
arhitectura secolului 20, cu 
bulevarde largi. Cu toate a- 
cestea, capitala marocană nu 
oferă europenilor panorama 
ritmurilor cotidiene trepi
dante pe care le întâlnești în

majoritatea capitalelor bătrî- 
nului continent. Este un oraș 
relativ liniștit. Intrarea în 
Rabat este străjuită de cele
brul turn Hassan, construit 
de Almahadele Yacoud Al 
Manssour la sfîrșitul secolu
lui al XII-lea. înalt de aproa
pe 50 de metri, turnul de

roșu amintește generației 
azi că locuitorii acestei țări 
au luptat cu îndîrjire secole 
de-a rîndul împotriva cotro
pitorilor străini.

La Rabat, ca de altfel în 
toate celelalte mari orașe a- 
le țării, partea cea mai vizi
tată o constituie Medina, a- 
cest cartier al bazarurilor. 
Toate străzile sînt înțesate, 
de o parte și de alta, de 
mici prăvălii și ateliere meș
teșugărești, de tarabe unde
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SECVENȚE CULTURALE
ION NECULCE

dilnrul prozei
Co) it a pus -Cap și începătu

ră* prozei artistice românești
— (Tonh?.'j ni Inn Neculce — 
* n născut, după Io® te proba- 
bflitâțile, In anu) 1672. Nu ne-® 
râmas nici un document din 
<W să reiasă cu certitudine 
dala nașterii sale în afara li
ne: scrisori autografe din 1732 
adresată domnitorului Gri gore 
Ghica. în c-ire cronicarul își 
povestește pe scurt viața, spu- 
nînd printre altele : .....vei ști. 
măria ta. că eu, rântînănd mic 
de părinți, de tată, am crescut 
4n casa dumisale lordăchionia 
(...) și vîrstu mea este de șesd- 
xftej de ai . *

După tată — cunoscut sub 
nume’c de Neculce vistierul — 
provine dintr-o familie de bo
ieri pâminteni care se înrudise
ră cu familie domnitorului Va- 
sllc I/upu, dar a câini genealo
gic nu poate fi urmărită din
colo de bunicii cronicarului. 
După mamă, însă, provine din 
vestita familie a Contacuzini- 
lor, binecunoscută în Imperiul 
Bizantin, care a dat tronului de 
k) Constanlinopol pe împărații 
lean și Matei Cantacuzino.

După moartea timpurie a ta
tălui său (probabil prin 1677), 
w> rol hotărâtor în creșterea și 
formarea viitorului povestitor 
i| are bunica sa dinspre mamă
— Alexandra sau „Iordăchioa- 
ia" — fosta soție a marelui 
vistier n) Moldovei Iordache 
Can tăcu. no. Femeie energică, 
hoîâritâ. înțeleaptă și plină de 
afecțiune față de nepotul orfan, 
bunica Alexandra a fost pri
mul mentor spiritual al croni
carului. Bogata tradiție româ
nească receptată în sufletul Ior- 
dăchioaiei caro se născuse în 
Bucovina, trăia în Moldova și 
păstra permanente legături cu 
rudele din Țara Românească, 
s-a revărsat cu generozitate Și 
căldură în sensibilitatea nepo
tului. constituind prima sursă 
a viitoarelor legende istorice 
din „O samă de cuvin-te". In 
formarea intelectuală a viitoru
lui cronicar un rol important 
l-ou avut și cei patru ani de 
bejenie petrocuți la rudele din 
Țara Românească (1686—1690). 
printre care și la marele cărtu
rar Constantin Cantacuzino, de 
Io care a aflat cu siguranță 
despre latinitatea poporului 
român și a limbii române, des
pre continuitatea romană în 
Dacia, despre unitatea de ori
gine a moldovenilor, munteni
lor și ardelenilor, precum și 
despre „basna* defăimătoare a 
lui Simion Dascălu.

Marea dragoste a cronicaru
lui fațâ de Moldova se ratifică 
Și cu prilejul celor nouă luni 
de domnie înțeleaptă și teme
rară a lui Dknitrie Canlemir, 
cind i se încredințează demni
tatea de mare spătar și apoi de 
mare hatman, fiind in același 
timp și cel mai apropiat sfet
nic al domnitorului : „...mai de 
credință și mai ales toate tre- 
bile domniei era după mine. 
Ion Neculce vel-spătar“.

Dragostea de patrie și ura 
statornică împotriva turcilor, 
core străbate întreaga operă a 
cronicarului, l-au apropiat de 
voievodul cărturar sprijinindu-1 
in hotărirea îndrăzneață de a 
scutura jugul turcesc prin orien
tarea politicii spre Rusia lui

Petru cel M.ire. Deși deosebiți 
fundamental ea pregătire cul
turală. in sufletele lor ardea n- 
ccetrșî flăcării a dragostei de 
țară și de libertate, care i-a si
tuat în tabăra anliotomană în 
lupta dc la Stănilești, pc Prul.

Cei nouă ani petrocuți între 
străini, cu zbuciumul, cu frfl- 
mintarea Și amărăciunea lor, 
îmbogățesc mult orizontul cu
noașterii și experiența dc via
ță a pribeagului, îi potolesc pa
siunile Și-i sporesc considera
bil înțelepciunea care-) va a- 
jutn să-și redobîndească pozi
ția socială și să obțină noi 
demnități, ajungînd pînă la 
rangul de mare vornic al Ță
rii dc Sus în vremea domniei 
lui Constantin Ruset.

La virata de 61 dc ani (în 
1733), cind sufletul i s-o curățit

300 de ani 
de la 

nașterea sa

de zgura pasiunilor și a pati
milor potolite și sedimcntatc-n 
scurgerea anilor și s-a îmbogă
țit cu înțelepciunea marilor a- 
devăruri ale vieții, cronicarul 
ia pana în mînă spre a conti
nua „Letopisețul* urzit de îna
intașul său Miron Costin, pen
tru care a cultivat o stimă și 
o admirație fără margini.

Timp de zece ani (pînă în 
1743) cronicarul așterne pe 
hirtie evenimentele istorice ele 
Moldovei de la Dabija-vodă 
(1661) — pînă la Constantin 
Mavrocordat (1743).

Din cei 82 dc ani istorie cu
prinși în cronica lui Neculce, 
peste 50 cuprind evenimente pe 
care cronicara) le-a cunoscut 
sau la care a participat direct, 
nemaifiind nevoit să recurgă la 
nici un izvor de documentare : 
„...ce au scris singur, dintru a 
sa știință, cît s-au tîmplat de 
au fost în viața sa. Nu â-au mai 
trebuit istoric strein să citească 
și să scrie, că au fost scrisă în 
inima sa*. Menținîndu-se în 
sfera adevărului, cronicarul în
suflețește nararea evenimente
lor istorice prin participarea a- 
fectivă la desfășurarea acesto
ra. Caracterul memorialistic a) 
cronicii și oralitatea stilului în
găduie autorului să-și exterio
rizeze stările sufletești de ad
mirație, de dragoste, de entu
ziasm sau de tristețe, de amă
răciune, ironie și revoltă, ofe
ri ndu-ne, astfel, autentice pagini 
de istorie trăită, care depă- 
șes însă cadru) strict al infor
mării istorice. înscriindu-se în 
sfera prozei literare, producă
toare de vibrante emoții Este
tice, puse în slujba cultivării 
unui înalt și nobil sentiment 
patriotic.

Epoca fanariotă, apreciată de 
Karl Marx ca „dezastruoasă 
Principatelor14, caracterizată 
prin jefuire economică și silu
irea independenței naționale 
a Principatelor Române, smulge 
cronicarului exclamații pline 
de durere și amărăciune ; „Oh,

oh, oh, 1 sărată Țiră Moldovă 
și Țară Muntenească, cum vă 
pitreciț și vă dczmirdaț cu a- 
<’06te supărări, fa aceste vremi 
cumplite și făr-de milă dc slă- 
pînii noștri...*

Realiza Ic doar cu ajutorul 
câtorva trăsături esențiale, ori 
zugrăvite detaliet, în culori și 
amănunte luxuriante și copioa
se. portretele cronicii Jui Ne- 
culcc au forțe evocatoare a ar
tei autentice. Lui Miron Costin 
și Dimitrie CXintemir li sc sub
liniază dragostea dc țară și li
bertate, lui Petru cel Mare mo
destia, aceosfa corn por ian du-se 
..nu cu mărire și fală ca a)ți 
monarhi'*, iar pentru Dumitraș- 
cu Can-tacuzino arc cuvinte de 
vehementă și neiertătoare cri
tică, acesta fiind ....grec tăl- 
piz și fricos, cu piele de iepure 
la spate, și neavîndu nice o mi
lă dc țară (...) om nestătător la 
voroavi, amăgitor, geambaș de 
cai de la Fcnendin Țarigrad’, 
în timp ce Constantin MaVro- 
cordat era : ... om pre mic de
stat și făptură proastă, și cău
tătură încracișetă*, căruia 
..Minciuniele îi era pre drag a 
le asculta*.

Un deosebit merit al croni
carului constă apoi in recepta
rea și consemnarea modului fn 
care poporul a apreciat și păs
trat crîmpeie din istoria națio
nală în cele 42 de legende cu
noscute sub titlul generic „O 
samă de cuvinte*. Valorificarea 
amplă și metodică a tradiției 
orale, folclorice într-o lucrare 
cultă constituie, desigur, un 
act cultural nou, temerar și 
pi-estigios în cadrul istoriogra
fiei noastre din secolul al 
XVIII-lea.

Marea valoare a povestirilor 
din „O samă de cuvinte* nu 
constă în caracterul lor de do
cument istoric, cu privire la 
care cronicara) însuși mențio
nează : .Ce cine va vre să le 
creadă, bine va fi, iar cine nu 
le va crede iarăși bine va fi...*, 
ci în măiestria artistică cu ca
re Neculce a evocat, în umbra 
legendei, numeroase și intere
sante fapte ale trecutului isto
ric desfășurat de la Ștefan' cel 
Mare pînă la Ștefăniță Vodă — 
pe o durată dc aproximativ 
două 6Ute de ani.

Prin puternica lor rezonanță 
emotivă, prin poezia istorică 
cc-o cuprind, aceste legende au 
cîștigat o largă popularitate în- 
crustîndu-se adînc în conștiin
ța generațiilor, mai ales prin 
intermediul versiunilor poetice 
ale lui Bolintineanu, Alecsan- 
dri, Negruzz.i și Co.șbuc.

Prin calitățile sale artistice 
evidente, prin stilul patetic, vi
brant, plin de căldura și înțe
lepciunea unui spirit format la 
școala artistică a marelui ano
nim — poporal, prin numeroa
sele și plasticele procedee ar
tistice mînuite cu adevărată 
măiestrie, prin crâmpeiele de 
viață istorică cuprinsă în pa
ginile sale, opera lui Ion Ne
culce face trecerea de la litera
tura istorică la literatura artis
tică. iar autorul său deschide 
drumul narațiunii literare, de
venind, prin aceasta, ctitorul 
prozei artistice în literatura 
română.

Prof. Dumitru SUSAN

Des» înrudit ni filmele dc faitură western și cu tot ar
senalul dc mijloace tehnice și artistice < c caracterizează a- 
eest gen cinematografic, ..Tick, tick, tick", producție a stu
diourilor americane, este totuși altceva, el reprezintă un feno
men tipic american, in care orn'ul se mai află subjugat unor 
prejudecftți rasiale eu totul anacronice. El nu este altceva 
decît o meditație asupra condiției umane in societatea multi- 
rasialfl și un semnal dc alarmă ’ privind umanismul, adevă
rul, binele și simțul Justițiar. El ne amintește de ineft două 
filme construite pe aceeași problematică, cil multiple semni
ficații actuale in viața americană: „Lanțul" și ..In arșița 
nopții".

..Tick. tick, tick" pornește (ol dc la n intiniplnrc cc frii- 
mintă un imaginar oraș din sud. Negrul .lini Price obține 
postul de șerif in Coensa County. Populația albă il priveș

te cu ostilitate. Cele două ajutoare demisionează in chip 
ostentativ, iar el angajează un tinăr de culoare, pe Tom 
Wilkes. Fos.ul șerif, John Little, furios de insuccesul in ale
geri, refuză să colaboreze cu Jim iar primarul ia o atitudi
ne neutră. Părăsit de toți și chiar amenințat il<- Bcngv, fos
tul ajutor-de șerif, carc-l bate crunt intr-o noapte Pe Wil
kes. Jim ia hotărirea să ciștige, totuși, această luptă inegală, 
acționind in sprijinul legii, cu absolută imparțialitate. Ast
fel. il arestează pe John Braddok care provocase in stare 
dc ebrietate un accident mortal de automobil. Informat, bo
gatul său tată vrea să-l elibereze și organizează, în acest 
sens, un asalt al orășelului, in aparență calm, dar răscolit 
de drame. John Little ii bănuiește intențiile și se decide, in 
sfirșit, să-i acorde sprijin lui Jim Price. Cu ajutorul popu
lației dc culoare și al albilor, care ies din pasivitate în fața 
pericolului, cei doi opresc intrarea oamenilor Iui Braddock 
care amenințau că terorizează orașul.

Pornit dc la un excelent scenariu, filmul smulge acope
rișul acestui mic oraș din sud și supune analizei. îndeaproa
pe, oamenii care trăiesc acolo, angoasele, urile și prejudecă
țile lor. ..Tick, tick, tick'* c un film a cărui valoare se ge
neralizează : el exprimă, implicit și intr-un limbaj adecvat 
celei de a 7-a arte, necesitatea unirii, a solidarității umane 
in fața primejdiei. Iar primejdia reală nu este alfa dccit 
bogăția, al cărei apanaj este disprețul pentru valorile uma
ne. ignorarea justiției. Prin unirea forțelor sociale, fie albe 
sau negre, acest pericol este înlăturat. Totodată, filmul este 
întrețesut cu umor și inteligență, intr-o regie remarcabilă.
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Nesfîrșitul lanț al promisiunilor

Noutăti 

în 

librării

Victor Ion Popa — Tache. Ianche și Cadir 
Dumitru Micu — Tudor Arghezi
Thomas Hardy — Tess d’Urberville 
Lesage — Gil Blas
Mihail Davidoglu — Teatru 
Al. Rosetti — Cîteva precizări 
Eusebiu Camilar — Avizuha 
G. Flaubert — Doamna Bovary
Victor Hugo — Notre-Dame de Paris
I. L. Caragiale — Opere alese (vol. I—II)

Concert- 

spectacol
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Cel care nu a fost in viața 
lui curier, habar nu poa’ sâ ai- 
bă ce înseamnă o funcție ca 
asta Mană cerească, nu alta. 
V-o spun eu, care stau pe post 
de curier nu de ieri, de azi. De 
altfel, am și pregătirea cores
punzătoare : absolvent de liceu 
cu diplomă de bacalaureat. Ce, 
nu credeți ? Poftiți și întrebați 
la serviciul de personal! Ba 
dacă vreți, vă puteți interesa 
și la amicul meu Fane Lupes- 
cu. El e inginer zootehnist aici, 
intr-un sat din preajmă. Și ce 
dacă a făcut facultatea ? Mare 
scofală ! Se ocupă de viței, de 
oi, de purcei și de alte orătănii. 
Nu pricep, zău, ce plăcere o fi 
găsind in asta. Și măcar de-ar 
fi o treabă cu pricopseală. Eu 
credeam că, invirtindu-se toa
tă ziulica prin sectorul lui 
zootehnic, se înfruptă omul 
cind vrea din toate bunătățile 
alea. AșS-a inlîmplat oda
tă să-i fac pe neașteptate o vi
zită: am fost trimis în satul ăla 
cu ceva corespondență. .Să-l 
vezi pe Fane — mi-am zis eu 
— ce o să mă mai ospăteze 
Mă și așteptam să-l aud că mă 
întreabă dacă vreau să mi se 
taie un purcel de lapte, o vi- 
țică, un miel dolofan sau. co
lea. un curcănaș. Ți-ai găsit 
insă / S-a mulțumit să-mi arate 
plin de mindrie orătăniile de 
care se ocupa, ca și cum, al 
dracului, ar fi vrut să-mi ațițe 
și mai mult pofta. La prins în
să m-a invitat la o masă 
oricare alta. Iar eu care
gindisem nu numai la un os- 
]>ăț clasa-ntii, ci și la niscaiva 
purceluș oferit pentru acasă!

Dar să revenim la meseria 
mea. N-aș schimba-o pentru 
nimic in lume. Două-trei dru
muri pe zi incolo sau încoace, 
plimbărică, nu alta, curățel- 
curățel; odihnit-odihnit, lefu- 
șoară care se apropie de miar. 
Mi s-a oferit odată un post la 
birou. De funcționar. O creștere 
de leafă cam de-un sutar. Păi 
ce. n-aveam altă treabă de
ed sâ primesc ? Auzi, pentru

fost la C.E.C.’ — ti răspund 
eu. Iar dacă imi spune că 
m-a căutat la C.E.C., scornesc 

e 
de 
in-

eu o altă păcăleală. Doar 
plin orașul, frate dragă, 
tot felul de instituții și 
treprinderi.

Apoi, eu nu răspund 
cit de ducerea sau aducerea 
corespondenței — a doua la 
mină. Că sint și zile cind nu 
e nimic de dus sau de adus,

de-

FOILETON

îmi place să fiu 
pe post de curier!

ca 
mă

sutarul ăla să semnezi con
dica la 7 fix și la trei-juma', 
să stai toată ziua cu capu-li
tre hîrtii și dosare, să asuzi 
așa cum il văd mereu asu
dat pe nea Cernelescu — o- 
chelaristul. Eu, frate dragă, 
n-am un program fix — una 
la mină. Cum ar putea un 
curier să aibă program 
fix ? Nu trebuie el ca di
mineața, înainte de-a veni 
la slujbă, să treacă pe la poș
tă și pe la alte instituții sâ 
adune corespondența ? Dacă 
după aia imi zice careva : .Pe 
unde naiba umbli, mă. /^ie, 
te-am căutat la poștă!'1 „Am

e altă problemă. Port eu vreo 
vină ? Intr-un rind, cuiva i-a 
trecut prin cap ideea neghioa
bă să propună la direcție să 
se desființeze postul de cu
rier, pentru că, vezi chipu
rile, cică dusul și adusul co
respondenței n-ar reprezenta 
cine știe ce volum de muncă. 
Ehe, dacă n-aș fi avut eu o- 
mul meu undeva ■— pilișoara 
— la adică, te pomenești că 
instituția răminea fără post de 
curier. Ar fi fost ceva de 
neadmis. Da, da, unde s-a 
pomenit o instituție fără cu
rier ? Chiar și o frizerie suu 
un aprozar are de regulă cel

In viața dc toate zilele auzim 
mereu vorbindu-sc despre pro
misiuni, despre asigurări scri
se și verbale, despre angaja
mente simple sau ferme, in
tr-un cuvînt despic tot felul 
dc făgăduieli.

Esența unor reguli care in
clud și promisiunile reprezintă 
în viața socială o necesitate, o 
obligativitate de la care nu 
poate face abstracție nimeni, 
fără sâ fie cel puțin dat ca e- 
xemplu prin acel stigmat al 
omului fără cuvînt.

Dar oare se respectă întot
deauna și mai ales de către 
snumjți oameni cu funcții de 
răspundere promisiunile făcu
te ? O seamă de cazuri semna
late, impun concluzia că există 
încă situații cînd ele nu sînt 
respectate.

Sâ concretizăm :
De pildă, imobilul în care 

locuiește Anion Herman din 
Petroșani, str. M. Kogălniceanu 
nr. 25/2, aparține sectorului 
I.G.L. In luna ianuarie, această 
unitate prestatoare a început 
repararea gardurilor de pe 
strada amintită. .Ajungînd la 
adresa de mai sus, lucrările 
s-au oprit. Au fost reluate 
însă în luna mai. dar, la cetă
țeanul în cauză, muncitorii sec
torului nu au continuat lucra
rea. Nemulțumit pe drept cu
vînt de acest „tratament" An
ton Herman s-a adresat con

ducerii sectorului I.G.L., tova
rășului Martin Smidth, pentru 
terminarea lucrărilor începute. 
Dc fiecare dată însă s-au făcut 
promisiuni și cu ele a rămas.

La fel a procedat sectorul 
I.G.L. Petroșani și cu Ghcorghe 
Spătarii, str. Ion Creangă nr. 10, 
unde a abandonat lucrarea în
cepută.

Pe strada Ghcorghe Barițiu 
din Petroșani, același sector

NOTĂ
I.G.L. a demolat cuptoarele de 
copt plinea, fără să mai ridice 
resturile de materiale Și molo
zul rezultat din lucrare. Și în 
acest caz, la numeroasele cereri 
ale cetățenilor și deputatului, 
s-a răspuns tot cu promisiuni 
și amînări. Despre o măsură 
concretă, pînă acum nici vorbă.

Lui Ghcorghe Hrețu din Pe- 
trila, cartierul 8 Martie, bloc 
33/81, i s-a defectat instalația 
de apă în bucătărie, fapt care 
a provocat mai multe inundații 
în apartamentul său și al veci
nului Iuliu Văcaru, situat la 
etajul inferior. S-a adresat sec
torului I.G.L. Petrila, tovară
șului Iacob Chioreanu. pentru

a face reparațiile cuvenite, 
plătind totodată și taxa nece
sară pentru desfundarea con
ductei de la < hiuv.-tă. Lucra
rea a rămas neexecutată.

In orașul Lupeni, locatarii 
blocului nr. 7 dc pe Aleea Lili
acului, s-au adresat și ei in re
petate rîndurj sectorului I.G.L. 
din localitate, direct șefului de 
sector loan Ciornei, pentru a le 
repara terasa acoperișului prin 
care plouă în apartamente. Ce
rerea a rămas fără nici un 
răspuns practic, astfel incit 
continuă să suporte vitregia u- 
nor condiții generate dc negli
jența întreprinderii în sarcina 
căreia revine obligația întreți
nerii fondului locativ.

Tot in Lupeni. locatarii blo
cului nr. 30 de pe strada Viito
rului. din cartierul Viscoza V, 
așteaptă mai bine de un an 
de zile să li se monteze ușile 
la dormitoare și vanele în ba
ie. Promisiuni nenumărate 
le-au făcut și serviciul de gos
podărie al consiliului popular 
și sectorul I.G.L. Lupeni. Nu
mai că nici unul din factorii 
amintiți nu le-a respectat.

E întru totul necesar ca to
varășii din conducerea unități
lor amintite să fie trași fa 
răspundere cu toată severita
tea pentru acest mod defectuos 
de a rezolva problemele de 
serviciu.

AFLĂM DE lî ORGANELE DE ORDINE

Casa de cultură din Petroșani 
v® găzdui în 20 iulie două 
concerte-spectacol de muzică 
ușoară, de la orele 17 și 20, 
organizate, într-un cuprinzător 
turneu prin țară, de către A- 
genția Română de Impresariat 
Artistic. Prestigiul lor artistic 
este sporit prin participarea a 
doi soliști de muzică ușoară, cu 
faimă europeană — Therese 
Steinmetz și Jacques Hustin 
(ambii din Belgia).

puțin o jumătate de normă 
pentru postul de curier, pe 
schemă sau in afara schemei 
— asta nu mă privește. Dar 
o instituție ca a noastră, un
de lucrează doi funcționari, 
un director, 
dactilografe, 
noapte și trei femei de se 
ciu ? Vorba aia : obrazul fii 
cu cheltuială se ține !

Toate ar fi mers bine pînă 
azi dimineață cind am fost 
trimis cu un plic la sediul 
centralei. M-am trezit față-n 
față cu directorul cel mare. 
Plicul era pentru dinsul. Șe
ful l-a luat intre degete, ca 
și cum ar fi vrut să-i cintă- 
rească conținutul, apoi m-a 
privit îndelung, a zimbit in
tr-un Jel pe care nu l-am in- 
țeles și m-a întrebat :

— Cam ce greutate crezi că 
are plicul acesta ?

Nu bănuiam încotro țintea 
întrebarea. Am răspuns 
tuși cu singe rece :

— Să tot aibă vreo 20 
grame

— Exact! aprobă directorul. 
Iar dumneata, după cile văd, 
cred că ai peste SO de kilo
grame.

— Așa e, peste 80. tovarășe 
director.

— Fain, nimic de zis! veni 
replica. Și nu ți-a fost prea 
greu sâ aduci pliculețul ? Nu 
te-ai opintit sub povara lui ? 
N-ai transpirat ? Optzeci de 
kilograme să cari douăzeci de 
grame ! Te-ai gindit la asta ?

Nu, sincer să fiu, nu mă 
gindisem.

un portar, două 
un paznic de 

•rvi- 
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Obiect de ornamen
tație interioară, realizat 
ile metaloplasticianul 
Oscar Brăutigam.

„După noi, potopul"
In noaptea <Ie 20/21 iunie, la înapoierea 

spre cămin după cîteva ore petrecute in 
restaurantul „Minerul", ajungînd in apropie
rea Oficiului de poștă și telecomunicații din 
Petroșani, în loc să-și vadă liniștiți de drum, 
studenții ALEXANDRU NOVACEANU, și 
VIOREL GIURA, au început să răstoarne 
coșurile de hîrtii, apoi o bancă a fost în
toarsă cu picioarele de sprijin în sus, con- 
tinuîndu-și „opera" cu transformarea in țăn
dări a unui lampadar din fața oficiului men
ționat „După noi. potopul" — și-o fi zis No- 
văceanu și Giura. Numai că, după... ce au 
fost identificați de miliție, ei au fost obli
gați să înlocuiască lampadarul distrus, iar, 
in continuare, vor suporta și rigorile legii 
referitoare Ia sancționarea unor asemenea 
fapte.

Primul și secundul
După ce în seara zilei de 1 iulie a.c. s-au 

cinstit zdravăn Ia bufetul „Zori de zi", șofe
rii MARIN MARINICA și ȘTEFAN DEMI, 
primul angajat la I.G.C. Petroșani, iar se
cundul — la C.F.R., s-au luat Ia bătaie pro- 
vocind un scandal de amploare. Fiind obli
gate să intervină, organele de ordine i-au li

niștit. aplicîndu-le și sancțiunile meritate : 
primului — 1 000 lei, iar secundului — 500 
lei amendă în conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 153/1970.

Inversiune
Numitul OCTAVIAN POPESCU, angajai 

ca șofer la I.G.C Petroșani, întîrziind pînă 
noaptea tîrziu în localurile de consumație, a 
ajuns >n situația de a solicita sprijin arbori
lor ornamentali de Pe străzile Republicii și 
\. Roaită din localitate. Dar cum arborii erau 
prea tineri și nu-I puteau sprijini. O. P. a 
hotărit să se „înfrunte" cu ei. Cu altcineva 
nu mai era în stare. Și a rupt cu vădită in
tenție de răzbunare mai mulți arbori orna
mentali de pe străzile menționate. Fapta nu 
a rămas însă în anonimat. Ea a fost pusă în 
lumină, iar autorul ei sancționat conform 
prevederilor Hotărîrii nr. 7 a Consiliului 
popular al județului Hunedoara cu 400 lei. 
Ceea ce mai trebuie menționat în legătură 
cu această atitudine condamnabilă e faptul 
că Octavian Popescu lucrează ca șofer toc
mai în sectorul I.G.C. care prestează servi
ciile de întreținere a curățeniei și de înfru
musețare a orașului. Este, deci, vorba de o 
inversiune de atitudini față de care conduce
rea întreprinderii nu ar trebui să rămînă in
diferentă.

ROBOȚII: prieteni sau dușmani 1
(Urmare din nr. 7 052)

(iii)

Mașina 
împotriva 

omului
N-or exista, oșadar, decît mo

tive de bucurie pentru succesele 
inginerilor și savanților care au 
făcut progrese atit de rapide și 
sigure în cea moi tinoră ramură 
a tehnicii. Și totuși exista și su
biecte de îngrijorare. Nici măcar 
patronii nu reușesc să le disimu
leze. Cu puțin timp in urmă, 
„Bussiness Week”, revista cercu
rilor de afaceri americane, apre
ciind perspectivele anilor 1970, 
după ce prezicea o creștere sen
sibilă a investițiilor in domeniul 
automaticii, adăuga : „Aceasta 
se va explica prin dorința com
paniilor de o utiliza tehnica cea 
mai nouă, economisind forță de 
muncă". Dor, dezvoltarea ocestei 
tehnici - recunoșteo aceeași re
vistă — „va ridica o gravă pro
blemă unui număr imens de 
muncitori necalificați care vor 
inunda piața muncii in căutare 
de lucru".

Și nu este decit un aspect al 
acestui adevăr. Devine din ce in 
ce mai evident că potronii vor 
găsi prin acestea mijlocul de a 
se proteja prin intermediul auto
matelor, împotriva presiunii sin
dicatelor grupînd muncitorii cei 
mai competenți pe plan profe- 
. ional. Companiile străine ar fi 
dispuse chiar să se resemneze cu 
un ciștig economic relativ scăzut. 
De exemplu, potrivit președinte
lui firmei Unimation, manipulatoa
rele automate lucrind 14 ore pe 
zi nu reușesc să acopere in cinci 
oni decit 40 la sută din cheltuie
lile de investiții pentru montarea 
lor. Totuși vinzorea lor crește ra
pid. In Japonia, potrivit unor pro
nosticuri, pînă in 1974 se vor vin
de roboți insumind 124 milioane 
dolori, foță de 6 milioane in 1969. 
Totuși aceste dispozitive nu voi 
reuși să înlocuiască munca tutu
ror muncitorilor.

Implantarea tehnicilor de cal
cul electronice o afectat și inte
resele unei alte cotegorii de mun
citori : funcționarii subalterni ai 
aparatului administrativ. Potrivit 
calculelor Biroului de statistică o 
muncii din S.U.A., un ordinator 
priveoză de muncă aproximativ 
35 funcționari și acest număr va 
crește pe măsură ce vor spori 
posibilitățile ordinatoarelor.

Amenințorea crescindă o șoma
jului nu este decît o floare din

buchetul redutabilelor consecințe 
sociale ale automatizării și „ci- 
bernetizării" in societatea capi
talisto. Numeroși cercetători au 
scos la iveală alienarea crescindă 
a personalului față de producție. 
Profesorul Wickam Skinner de Io 
Universitatea Harvard noteoză cu 
îngrijorare că „munca în fabrică 
seu uzină a pierdut mult din 
elementul său atractiv". Aceasto 
se explică printr-o „opropiere 
simplistă de întreprindereo indus
trială, determinată in primul rind 
de randament". Și se înțelege de 
ce primează această opropiere : 
o mare productivitate o muncii și 
o automatizare care promite mai 
multe beneficii antreprenorilor. Și 
dacă savanții se interesează de 
aspectul social al problemei o 
foc numai pentru că sentimentul 
de „insatisfacție generală" mani
festat de personalul întreprinde
rilor capitaliste cele moi moder
nizate amenință uneori să dezor
ganizeze chiar și producția ge
nerată de electronică.

Această „teamă industrială" se 
traduce printr-o nerespectore a 
disciplinei, prin pierderea intere
sului pentru perfecționarea indus- 
triolă și printr-o deteriorare o ca
lității muncii. Raymond Moch, au
torul unui lung articol publicat

in publicațio fronceză „Revista 
apărării naționale" găsește un 
motiv al acestei maladii in faptul 
că outomatele, mai ales cele a- 
sociate ordinatoarele, depășesc 
in cele mai multe ocazii omul, in 
sfera activității sole profesionale.

Este adevărat că mașina cu co
mandă numerică lucrează la fel 
de bine ca și omul, că ordina
torul este capabil să efectueze 
calcule cu mai multă precizie și 
mult mai repede decit orice ingi
ner. Cedind mașinii o mare parte 
din funcțiunile sole tradiționole 
omul ar putea să-și găsească sa
tisfacția in olte octivități : orga
nizarea problemelor de producție 
sau in administrareo colectivului 
de muncă. Dor in țările occiden
tale oceostă muncă este un pri
vilegiu rar pentru omul de rind.

Părintele ciberneticii, Norbert 
Wiener lansase un avertisment 
profetic : „Nouo dezvoltare a 
tehnicii oferă posibilități neli
mitate otit pentru bine cit și pen
tru rău. Nu va putea iași nimic 
bine din aceste posibilități dacă 
vor fi considerate din punctul de 
vedere al pieței și al economie) 
unde domină banul. Este necesa
ră o societate bozotă pe valori 
umane și nu pe vinzare și cum
părare".

(După „Novoe Vremea")
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BRIGĂZILE CU CELE MĂI MARI VITEZE DE AVANSARE

La cotele înalte
laie vredniciei și dăruirii
M Cind întilnesti doi oameni eon
ii trastind atil de mult prin jire și 
5$ virstă unul față de celălalt pre- 
\ cum Florea Mionici și Francisc 
<< Komus, iar rezultatul muncii li-l 
55 găsești asemănător, te întrebi: nu 
<< iKWrtrt există un „ceva” influen
ța find in egală măsură și pe unul 
55 P Fe celalalt i Intr-adevăr, pă- 
15 trunzind mai aproape în pulsul 

sectorului 111 al minei Petrila deș
ii coperi un factor comun — osmoza 

oamenilor, colectivitatea, iar a- 
<< la rindul ei este stăpînitâ
55 de o aceeași caracteristică defini- 
<< torie i vrednicia.
<< Un sector Care — așa cum se 
55 spune și așa cum este — de cind 
<< e mina a fost întotdeauna cel 

mai bun. Poate de aieea oamenii 
acestui colectiv, muncesc cu riv- 
na pentru a respecta cu strășnicie 
tradiția. Enachc Chiriță, Ion fur
ca. 1 asile Herineanu, Florea Mio
nici, Francisc Kovacs... Fiecare din 
ei---- brigăzile pe care le conduc
— se întrec pentru a păstra fai
ma, pentru satisfacția și mulțumi
rea pe care munca le-o aduce. Dar 
întrecerea, ca întotdeauna, are 
vîrfuri. I ir/uri in a căror căuta
re umblă un creion de reporter 
încercind să le măsoare valoarea 
și sa le supună atenției. Dar nu 
numai atit. I-am descoperit, cu
rioși în preajma afișelor pe care 
sint evidențiate realizările lunii iu
nie, pe Mihai Iszlay, Eugen I o/cw, 
Stelian Maftei, Dumitru Cruceru. 
Constantin Bercea... șeii de bri
gadă ori mineri vechi ai celorlalte 
sectoare din mină, comentînd fap
tele „ciștigătorilor” din această lu
na : „ăștia știu să lucreze... au 

Js oameni unul și unul... dintotdea-

55 întrec luna asta...” Expresii lău- 
js dind pe fruntași, dar in același timp 
55 ambiții, dorințe ca o astfel de 
v pildă sa fie urmată, extinsă. Iar 
55 prin aceste dorințe și ambiții iie-
V care din brigăzile minei, ca și 
<< oamenii care le conduc, se asea-
V mană.
<< Ziceam însă de deosebirea dintre 
55 cei doi șefi de brigadă Florea Mio- 
<< nici și Francisc Kovacs. ..vîrfuri” 
55 pe sector, ca și pe mină, de două 
«< luni încoace. Florea Mionici, cel 
55 care împreună ci
Jx în '

<<

m de preabataj in culcușul Uralu
lui, apoi, o dală 
echipeze metalic pe 
•24 ml preabatajul 
viitorul abataj — 
aceea „pornind în 
șească o avansare 
noul frontal. E un
ta, cu cițiva ani pînă Ia pensie, 
încă vinjos și voinic, cu privire 
dirza, tăioasa.

Alături de el, Francisc Kovacs 
pare tinerel („cu 11 ani in mi
nă” !). Înalt și suplu, blajin, cu 
vorba domoală, îndemnat a se în
țelege prin vorbă blindă cu orta
cii, a venit vagonetar la vestitul 
Francisc Bartha cind Mionici deja 
era miner cu experiența. In aceas
tă lună, cu înțelegere și cu muncă 
hotar! tă a reușit, alături de ortaci, 
să înainteze în steril 70 ml. din 
care 12 ml cu profil ele 12,W mp, 
iar restul în profil de 9,50 mp. 
Acești ultimi 12 ml de „dublă” au 
încheiat cea mai importantă lu
crare de pregătire necesară secto
rului — galeria direcțională în 
culcușul stratului 111 aripa 'est a 
orizontului XIV A, de aproape 
5C0 ml din care se vor dezvolta 9 
noi numere de abataj.

cu săpatul, fă 
o porțiune de 
transversal — 
fi abia după 
plin” să reu- 
de 47 ml in 
miner in vîrs-

Hărnicia
prețuită

și stăpină
de

ortacii a reușit
lungul lunii iunie să sape 10

.Ascult destăinuirile unui șef 
schimb, Dionisie Kiss, din brigada 
lui Florea Mionici r

— „Dacă muncești și ești om 
serios, toți te văd bine”, îmi spu
nea asta tata prin '52 cînd am 
pornit-o prin mină urmînd meseria 
lui. Tot așa le zic și eu ortacilor 
tineri acum. Știind că de aici din 
abataj ne asigurăm existența și 
stima oamenilor, trebuie să fim ti
viți prin hărnicie, disciplină, inte
res ia lucrurile să meargă bine.

Atributele acestea sint în ega
lă măsură ale lui Vian Vlad — 
miner. Ionel Căliman, Imre 
vacs, Nistor Dulma, Adalbert Ka- 
tona. Constantin Preda și IosiJ 
Moldovan — ajutori mineri și va-

Ko-

Datorie împlinită
Ixi secția dc finisaj textil 

a F.F.A. »Vîwoza“ Lupeni ft-a 
ivit recent o situație nepre
văzută care trebuia remedi
ată de urgență. Dacă mași
na respectivă ar fi fost opri
tă, s-nr fi pierdut în jur de 
500 kg fire dc mătase, ceea 
ce ar fi diminuat serios plu
sul dc prodOCție pe care co
lectivul fabricii s-a angajat 
să-l realizeze în cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui. Dar, co urmare a măsu
rilor luate cu promptitudine, 
lucrurile nu nu urmat o ase
menea evoluție. Echipa for

mată din lăcătușii Daniel 
Lauran și Cornel Popescu, în 
frunte cu comunistul Gheor- 
ghe Mesaroș a intrat imediat 
în acțiune și, răininînd cite
va ore după programul nor
ma] de ]ucru, a remediat a- 
vario și lucrul a putut conti
nua a doua zi în condiții 
normale.

— N-a fo6t chiar ușor — 
a declnrat corespondentului 
nostru Aron Fencca, lăcătu
șul Gheorghc Mesaroș —, dar 
bucuria muncii, a datoriei 
împlinite răsplătește cu pri
sosință efortul depus.

gone tai i. Unii dintre ei — tineri. 
Cu un an doi, ori numai cîteva 
luni de minerit. Bine îndrumat din 
primele zile de muncă, acum știe 
fiecare ce are de făcut.

— Cei care, puși la încercare, nu 
vor să muncească se retrag sin
guri, îmi spune Marin Leontescu, 
miner din schimbul următor. Cele 
6 ore trebuie muncite de fiecare în 
parte. Altfel nu cîștigăm, mai ales 
ca intervin deseori stagnări. Doua 
zile n-am «vut exploziv, iar alte
ori, din cauza unei garnituri de 
ventil, trebuie să scoatem slîlpii 
metalici afară, la atelier, pentru că 
mecanicii nu vin la locul de mun
că. .1ste,i și încă altele ne fac 
greutăți, dar trebuie să le învin
gem. Mircea Florescu, Petru Stra- 
tulat și Cristca Geambău — mineri 
șefi de schimb, Ion Colțan și Vic
tor: Solan — mineri, Ion Apusan. 
Ion Mirea, Eugen Falup. Nicolae 
Dan, Mihai Berbecaru, Silviu O- 
nea — ajutori și vagonetari sînt 
toți componenți ai aceleiași fami
lii, mare, harnica, îndrăgindu-și 
fiecare meseria bărbătească, cu toa
te greutățile și frumusețile ei. Sint 
toți tineri, mult mai tineri decit 
brigadierul lor, dar hotărîfi să se 
întreacă pe sine cu fiecare lună, 
să se dăruiască muncii. Și ca ei — 
toți ceilalți.

Un îndemn
mai mult
ca alții !

tehniiianul normalor Vasile l.ne, 
și adaugă : cei aproape SCO ml ai 
galeriei direcționale de la orizon
tul XIV A, împreună cu suitorii 
pînă la orizontul superior — ca 
și cel pe care abia l-au atacat ’ — 
sint „minați” aproape numai de 
brigada lor.

Cum muncesc ? La suitorul nr. 
11 le-au trebuit doar 14 zile pînă 
cînd cei 5J ml au fost săpați și 
armați, iar la străpungere „cînd 
puneam ultimul grant, cărbune
le <i și pornit să curgă... Am răs
puns și atunci la o urgență de-a 
sectorului” exprimă șeful de schimb 
Arpad Andras. „Așa se poate cîști- 
ga în mină. Unii care trec cred că 
aici vine banul așa... degeaba, pen
tru că ești în subteran... Dacă nu 
pui mina nu vine nimici Stăm 
primii, în ordine, la intrarea în 
mină, iar dacă-i nevoie, prelungim 
șutul pentru a ne face sarcina și 
încă ceva pe deasupra”.

Asistam la o discuție a condu
cătorului de sector „de la IV” — 
unde anul trecut Kovacs cu- orta
cii lui. aceiași de acum, au săpat 
Șase suitori de la orizontul XIV 
in sus — cu șeful celei mai bune 
brigăzi de pregătiri, Stelian Majtci, 
despre rezultatele lunii trecute. Ve
nind vorba de Kovacs l-am au
zit pe Mafiei: „A, Kovacs... ăsta 
și-a format cei mai buni oameni 
la mină”. Și cred că așa este, pen
tru că însăși Kovacs mi-a recunos
cut : oricînd șefii lui de schimb 
Arpad Andras, Arpad Siklodi, An
tal Laszlo și, mai noul venit, 
frontalist care abia învață să lu
creze în piatră, Emerite Laczko ii 
pot lua locul fără să-i fie teamă 
că vreunul nu s-ar descurca Ia fel 
de bine. Dar și cei cu care lucrea
ză, „băieții”, nu știu ce-i obosea
la.

'S

Ș<

La „ortul” brigăzii lui Prun
cise Kovacs, ajutorii mineri Gheor- 
ghe Llekes și Alexandru Ghițan 
„picale au" cu ciocanul de abataj 
locul celei de-a treia armaturi. 
„Știu să puște cei din schimbul 
111! E loc de trei armături”. De 
la începutul anului au adunat me
reu metri cubl In plus, iar după 6 
luni s-au apropiat de 600.

— Depășirea cumulată de ei de 
la începutul anului înseamnă t- 
xact planul unei luni, îmi spune

★
...La terminarea șutului, pregă

tiți de plecare spre casă, eram în
tre cei doi brigadieri și cîțiva din 
ortacii lor. S-a redeschis vorfm 
despre mecanici, despre transport, 
despre materiale, despre TR-uri... 
șl i-am auzit :

— Ce s-ar întimpla dacă n-ar 
fi defecțiuni ? Atunci s-ar ședea 
ci pot minerii... 1

Ing. A. HOFFMAN

Cîmp larg extinderii
valoroaselor

inițiative ale minerilor

ANUNȚURILE
de mică și marc publicitate se primesc zilnic la admi

nistrația ziarului, str. Republicii, nr. 90, intre orele 7—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvînt :
— pierderi 1 leu
— lecții, meditații, înscrieri, anunțuri dc familie

2 lei
-t- cereri de serviciu 1,50 lei
— oferte de serviciu, schimb dc locuințe 2,50 lei
— vinzărl, cumpărări, diverse 3 Ici
Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot expedia

prin poștă, pc aceeași adresă, menționindu-sc contul 4962035.

( ---------------------
I Reînnoiți-vă abonamentele
iI la ziarul „Steagul roșu“

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

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

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM- I

I NEAVOASTRA PREFERAT !
1_______________________ I

ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON 
DEVA 

angajează de urgentă 

• șef birou desfacere
Condiții de studii și stagiu conform H.C.M. 

914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Limite de salarizare 2 300—2 950.

Informații la sediul întreprinderii, din str.
Sîntuhalm nr. 1 sau telefon 13930, 13931, in
terior 119.

ANUNȚA

CONCURS
ÎN ZIUA DE 11 IULIE 1972

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI :

— 1 ECONOMIST PRINCIPAL
— 1 INGINER ORGANIZARE PRODUC

ȚIE
— 1 INGINER MINIER PRINCIPAL
— 1 ȘEF SECTOR PRODUCȚIE
— 1 ȘEF SECTOR TRANSPORT
— 1 AJUTOR ȘEF SECTOR PRODUCȚIE
— 1 CONTABIL PRINCIPAL
— 1 MAGAZIONER PRINCIPAL
— 2 MAIȘTRI ELECTROMECANICI
— 1 MAISTRU ENERGETIC
— 6 MAIȘTRI MINERI
— 7 MĂSURĂTORI GAZE

Condițiile de studiu și stagiu conform Legii nr. 12/1971 
și H.C.M. 914/1968

Informații suplimentare la biroul personal al Exploată
rii miniere Bărbătcni.

PERSONALULUI CE INTRĂ
IN MINĂ SĂ AIBĂ ASUPRA SA |

»KHI2ITt -1 UIMI!

(Urmare din pag. 1) 

superioară a întrecerii socialiste, ca și primele succese înre
gistrate Ia fronturile de lucru in brigăzile care au îmbrăți
șat aceste inițiative, nu putem trece cu vederea peste une
le aspecte negative care frinează extinderea lor, amenință 
să le reducă efectul general.

Un real pericol îl prezintă FORMALISMUL, această 
veche racilă care, ca o stană de piatră, se ridică stavilă in 
calea pătrunderii unor inițiative bune. Acest formalism, așa 
cum s-a constatat pe parcursul anchetei ziarului, se mani
festă — desigur intr-o formă deghizată, camuflată — în 
primul rind prin tendința unora de a acționa pentru pre
luarea inițiativelor numai de către brigăzile care și pînă a- 
cum au obținut realizări la nivelul obiectivelor propuse (100 
ml lunar, două cicluri lunar in plus, sau patru cimpuri de 
cărbune în fiecare zi) și chiar mai mari. Or, a „antrena" 
doar aceste formații de lucru în mișcarea pentru creșterea 
vitezelor de avansare la toate genurile de lucrări, nu în
seamnă a face un lucru cu totul gratuit, fără nici un rost ? 
Trebuie bine înțeles la nivelul fiecărei unități, al fiecărui 
sector și brigăzi că valoarea inițiativelor recent apărute în 
întrecerea socialistă va fi intr-adevăr reală numai pe mă
sura antrenării la preluarea și aplicarea lor nu numai a bri
găzilor cu rezultate superioare ci și a brigăzilor CARE AU 
REALIZĂRI MAI MICI, DAR FOT SA Șl LE SPOREASCĂ, 
să le ridice la nivelul celor fruntașe și că această valoare 
va crește pe măsura — ȘI NUMAI IN MĂSURĂ — antre
nării de noi și noi brigăzi cu realizări mai mici la obținerea 
unor obiective la nivelul celor exprimate in angajamentele 
brigăzilor fruntașe, de Ia care au pornit inițiativele.

In alt aspect esențial al problemei il constituie ASIGU
RAREA CONDIȚIILOR CORESPUNZĂTOARE DE LUCRU 
1N FIECARE BRIGADA Extinderea inițiativelor la un nu
măr cit mai mare de brigăzi, aplicarea lor cu deplin succes 
trebuie să aibă ca suport solid o organizare cit mai bună a 
producției și a muncii, dotarea tehnică corespunzătoare a 
capacităților de producție, o aprovizionare tehnică-materială 
bună, întreținerea ireproșabilă a utilajelor, o asistență teh
nică promptă și de calitate. Numai avind asigurate astfel de 
condiții, componenții formațiilor de lucru pot folosi minut 
cu minut, în modul cel mai productiv, întregul program de 
G ore, numai astfel își pot dovedi cu adevărat priceperea, 
hărnicia, spiritul de dăruire, prin fapte remarcabile în pro
ducție. Din păcate, unele cadre tehnice-administrative. ma
nifestă o surzenie și o muțenie greu de explicat față de u- 
nelc cerințe întrutotul justificate și îndelung repetate ale 
formațiilor de lucru din abataje. Este timpul ca printr-o mal 
bună ințelegere a nevoilor producției, printr-o mai bună 
organizare a muncii ia toate nivelele și în toate comparti
mentele, printr-o mai mare receptivitate și promptitudine, 
printr-o mai ridicată responsabilitate Ia nivelul maiștrilor, 
inginerilor și tehnicienilor, al șefilor de sectoare și de ser
vicii, al fiecărui cadru de conducere să se pună definitiv 
capăt vechilor stări de lucruri care se perpetuează de mal 
multă vreme, să se satisfacă cerințele îndreptățite ale mine
rilor de a avea condiții de lucru care să le permită să-șî 
desfășoare din plin capacitatea și entuziasmul în muncă.

Sarcini deosebite ridică extinderea noilor inițiative în 
fața organizațiilor de partid precum și a organizațiilor de 
sindicat și U.T.C. Prin munca pe care o desfășoară, unele

comitete de partid dovedesc că sint pe deplin conștiente dc 
importanta și valoarea celor trei inițiative și au trecut 
la organizarea unei munci politice adecvate pentru înțele
gerea, popularizarea și generalizarea lor. La mina Lupeni, de 
pildă, au apărut operativ panouri sugestive prin care se 
explica in ce constau inițiativele pornite din brigăzile mine
rilor Petre Constantin, Petru Roman și Constantin Grădi- 
naru și care este valoarea lor, iar alte panouri au populari
zat din primele decade rezultatele obținute in urma însuși
rii inițiativelor și adresau chemări celorlalte formații de lu
cru să le urmeze exemplul. Intr-un mod asemănător, la 
mina Lonea s-au expus operativ panouri care arătau con
cret ce inseamnă însușirea inițiativelor de către o brigadă 
sau alta : cite tone de cărbune se realizează peste plan, cu 
cit crește productivitatea muncii, la cit se ridică ciștigurile 
pe post de miner. Urmărind astfel de exemple bune, efici
ente — care, fără îndoială, ar putea fi și mai bune ! — a- 
pare cu totul de neînțeles pasivitatea, indiferența, atitudi
nea de neglijență, de desconsiderare pe care o manifestă fa
ță de munca politică de masă legată de producție unele co
mitete de partid (și, am spune noi — alături de ele — și 
organele respective de sindicat și U.T.C.). La mina Vulcan, 
de exemplu, unde comitetul de partid (secretar tov. Ghcor- 
ghe Săcăluș) a mai fost citat cu citeva săptămîni în urmă 
in „Steagul roșu" ca exemplu negativ in ce privește preocu
parea față de munca politică de masă, puteau fi văzute și 
în ziua de ieri 7 iulie la gazeta de perete „articole" din luna 
februarie, panouri pentru popularizarea rezultatelor între
cerii socialiste goale și NICI MACAR UN SINGUR MATE
RIAL IN LEGĂTURĂ CU NOILE INIȚIATIVE ALE MI
NERILOR. La mina Uricani (secretar al comitetului de 
partid tov. Miluță Rugină) unde, de asemenea s-a mai cri
ticat slaba preocupare pentru munca politică de masă, in 
ziua de 7 iulie panourile menite să reflecte rezultatele ob
ținute de brigăzi în creșterea vitezelor de avansare erau 
albe, in timp ce — ca și La mina Vulcan — nu era populari
zat conținutul niciuneia din cele trei inițiative.

Nu ne-am așteptat la niște revelații — deși asemenea 
revelații ar fi fost de dorit! — in folosirea de către cele două 
comitete menționate, a muncii politice pentru sprijinirea ac
tivității de producție și extinderea inițiativelor valoroase a- 
părute în întrecere, pentru stimularea entuziasmului mineri
lor, dar o asemenea nepermisă neglijare a factorilor de e- 
ducare și mobilizare a maselor din partea unor organe de 
partid o socotim de neimaginat in luna iulie a anului 1972 ! 
Credem că este timpul ca organele de partid orășenești de 
la Vulcan și Uricani să-și spună cuvintul in aceste proble
me. să ia efectiv măsuri de îndreptare a situației.

Pe lingă măsurile operative concrete, eficiente, de ordin 
organizatoric și tehnic in sprijinul extinderii inițiativelor 
minerilor este necesar ca in toate unitățile miniere să se 
desfășoare o vie și susținută muncă politică de educare și 
de convingere în rindul colectivelor miniere, pentru a parti
cipa cit mai plenar, — insușindu-și și aplicînd creator ini
țiativele valoroase apărute in întrecere — la înfăptuirea 
obiectivelor politicii partidului, la îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

Inițiativele minerilor sint deosebit de valoroase. Să des
chidem la toate unitățile miniere cîmp larg extinderii lor !

SÎMBATA 8 IULIE

Soarele rasare la ora 4,39 și 
apune la ora 20,02.

Zile trecute din an — 190. 
Zile rămase — 176.

EVENIMENTE

1968 — A murit scriitorul Pe
tre Pandrca, remarcabil om de 
litere, jurist, filozof și luptător 
antifascist (m. 26. VI. 1904); 
1822 — A murii poetul englez 
I’. B. Shelley (n. 4. VIII. 1792); 
1621 — S-a născut marele fa
bulist francez Jean de la Fon
taine (m. 1695); 1930 — A mu
rit Gustav Weigand, filolog, au
torul unor studii asupra limbii 
române.

mergem I
EXPOZIȚII. In foaierul Casei 

de cultură, o expoziție de pictură, 
grafică și sculptură a artiștilor 
plastici din Petroșani și Deva or
ganizată în suita manifestărilor 
culturale ce întîmpină Conferin
ța Națională a partidului și a 
25-a aniversare a Republicii.

CASA DE CULTURA URI
CANI. La ora 18,30, in sala ma
rc, în cadrul ciclului „Dialog pe 
aceeași scenă" este programată 
tema „Descoperirile geografice și 
importanța lor".

CLUBURI — Vulcan. In sala 
dc spectacole, Ia ora 16, simpo
zionul ideologic „Valoarea mo
rală în societatea socialistă. Sar
cinile stabilite de partid în eta
pa actuală pentru educarea oa
menilor muncii în spiritul prin
cipiilor, normelor și idealurilor 
eticii comuniste“.

SÎMBATA 8 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Preria; Republica: Olcsia; LO- 
N1A — Minerul: Steaua de ti
nichea; VULCAN : Ultimul răz
boinic; BARBATENI : îngerii 
negri, seriile I — II; LUPENI — 
Cultural: Copacii mor in pi
cioare; URICANI : Watcrllo, se
riile I—II

SÎMBATA 8 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață; 9,05 Biblioteca pentru 
toți; 9.40 Vetre folclorice : „Va
lea Chioarului"; 10,05 Dc vorbă 
cu gospodinele; 10,20 Telc-enci- 
clopedia (reluare); 11.05 Ancheta 
TV : „Clasa fără c.t edră" (re
luare); 11,45 Tele-divertismeni; 
12,10 In slujba sănătății; 12,25 
Telejurnal; 15.00 Deschiderea e- 
misiunii dc după-amiază. Tenis 
de cîmp : I inalâ probei dc sim
plu bărbați din cadrul Campio
natelor internaționale ale Angliei. 
Transmisiune directă de la Wim
bledon; 17,00 Emisiune în limba 
germană; 18,45 Ritm, tinerețe, 
dans; 19,20 1 001 dc seri — e-

misiune pentru cei mici; 19,30 
Telejurnal; 20,00 In intîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
dc-a 25-a aniversări a Republicii; 
20,20 Tcle-enciclopedia; 21,00 
Film serial : „Schulmcister". Epi
sodul V: „Crini albi"; 21,50 
Visul unei nopți de vară... Emi
siune dc divertisment; 23,00 Tele
jurnal; 23,10 Atletism : Campio
natele internaționale ale Româ-

Moment poetic; 21,50 Șlagăre; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Expres 
melodii; 24,C0 Buletin dc știri;
0,03—6,C0 Estrada nocturnă.

S1MBATA 8 IULIE

PROGRAMUL I : 6.C0 Muzica 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Mio
rița; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Fragmente din opera „Horia" de 
Sabin Drăgoi; 10,20 Miniaturi 
instrumentale: 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Formația Bob Iosifcsctt; 
11,15 Radioclub turistic; 11,35 
Pagini corale alese; 12,00 Cîntă 
Margareta Pîslaru și Lucio Bat- 
listi; 12.15 Recita) de operă; 
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13.15 Avanpremieră 
cotidiană: 13,30 Radiorecording; 
15,00 Buletin dc știri; 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,30 Melodii populare; 
17,45 Muzică ușoară; 18,00 O- 
relc scrii; 20,00 Tableta de sea
ră; 20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Marca întrecere socialistă 
in Intîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii; 
21,00 La hanul melodiilor; 21,45

Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial de stat — 
1220 interior — 43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

LOTO
La tragerea din 7 iulie a. c. 

au ieșit cîștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea I : 74 21 73 45 60 
39 76 8 80.

Extragerea a Il-a : 49 31 23 59 
50 46 62.

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani dc plus 24 gra
de, iar la Paring dc plus 15 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus X grade atit la 
Petroșani cit și la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cu cerul varia
bil. Izolat, vor cădea precipita
ții sub formă de averse de ploaie.

I 
I
I
I

I

ii
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Dar es Salaam

Pavilionul României a fost vizitat
Formarea 
guvernului 

francez I
de președintele Tanzaniei

Delegația de partid și guvernamentală, con
dusă de tovarășul Paul Niculcscu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent nl C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a X-a aniversare a 
independenței naționale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, s-a înapoiat vineri du- 
pă-nmiază de la Alger.

Din delegație au făcut parte tovarășii Gheor
ghe Paloș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular județean, și Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor exter
ne.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întlmpinată de tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Executiv, al Pre-

zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului dc Miniștri, VaSile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, dc alte 
persoane oficiale.

★
La plecarea dc pe aeroportul Dar El Beida din 

Alger, delegația română a fost salutată dc La- 
yachi Yaker, ministrul algerian al comerțului, 
Abdelaziz. Maaoul, ministrul turismului, de func
ționari superiori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Algeriei.

Au fost prezenți membrii delegației militare 
române, condusă dc general-colonel Ionel Va- 
sile, adjunct al ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, Ștefan Mihai, 
ambasadorul României la Alger.

(Agerpres)

DAR ES SALAAM 7 (Ager
pres). — Pavilionul României 
la Tîrgul Internațional „Saba 
Saba" de la Dar es Salaam a 
fost vizitat, la 6 iulie, de pre
ședintele Tanzaniei, Julius 
Nycrere, însoțit de ministrul 
comerțului și industriei, A. 
Jamal,

In aceeași zi, Pavilionul ro-

mftnesc a fost vizitat de H. Mo- 
yo, ministru de stat din Zan
zibar, și de experți al Minis
terului Dezvoltării Apelor șl 
Energici, care s-au interesat în 
mod deosebit de instalația de 
forat puțuri de apă.

Oaspeții lanzanieni au fost 
întîmpinați de Marin Vrcmeș, 
directorul pavilionului românesc.

Vizita iui Kurt Waldheim
in Polonia

SOCIALISTE
Ieri a avut loc la Deva ple

nara lărgită a Consiliului ju
dețean al Frontului Unității So
cialiste. Lucrările plenarei au 
fost conduse de tovarășul 
Ioachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., președintele Con
siliului județean al Frontului 
Unității Socialiste.’

Au participat membrii Con
siliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, cadre dc 
conducere din organizațiile dc 
masă, obștești și profesionale 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste, numeroși invi
tați.

A fost prezentă, de aseme
nea, tovarășa Maria Groza, 
membră a Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, vice
președintă a Marii Adunări 
Naționale.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi:

— Informare cu privire la 
contribuția organizațiilor com
ponente și consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste la 
activitatea politico-educativâ și 
la mobilizarea oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere.

— Măsuri organizatorice.
La primul punct de pe ordi

nea de zi au luat cuvîntul to
varășii Ionel Hodorog, Maria 
Mitrofan, Gheorghe Iga. Ni
colae Zamora. Cornel Petruța, 
Ion l drea. Teodor Rusu. loan 
Irimie.

Vorbitorii s-au referit. îndeo
sebi, la necesitatea organizării 
unor acțiuni permanente cul
tural-educative la care să par
ticipe toate organizațiile de 
masă, obștești și profesionale 
componente ale Frontului U- 
ni tății Socialiste, pentru mobi
lizarea colectivelor de muncă 
la realizarea sarcinilor de plan 
Și angajamentelor asumate în

cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării unui 
sfert dc veac de la proclamarea 
Republicii. Discuțiile purtate au 
constituit, totodată, un valoros 

de 
de

schimb de experiență, 
idei și propuneri, un prilej 
angajare.

In continuarea ordinii dc 
plenara a rezolvat uncie pro
bleme organizatorice.

Ținînd seama de aderarea la 
Frontul Unității Socialiste a 
organizațiilor de Cruce Roșie, 
sport și pionieri, plenara a co
optat în Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste pe 
tovarășii i loan Frățilă, preșe
dintele Comisiei județene de 
Cruce Roșie, Mircea Biriș, pre
ședintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
Gligor Hașa, președintele Con
siliului județean al Organizației 
pionierilor. Ileana Bîrțan, pre
ședinta Comitetului județean al 
femeilor, Petru Țîrău, vicepreșe
dinte al Comitetului județean 
pentru cultură și educație socia
listă. Iosif Matyas, artist plastic.

Ca membri ai Biroului exe
cutiv al Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste au 
mai fost aleși tovarășii Ileana 
Bîrțan și Petru Țîrău.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Ioachim 
Moga.

După ce a apreciat activita
tea desfășurată, sub conduce
rea organizațiilor de partid, 
de către sindicate, organizațiile 
U.T.C., de femei, de celelalte 
organizații care fac parte din 
Front pentru transpunerea în 
viață a programului ideologic 
al partidului, de ridicare a con
științei socialiste a maselor de 
oameni ai muncii, vorbitorul a 
subliniat aportul acestor orga
nizații în mobilizarea maselor 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni, țărani pentru a întîmpi- 
na Conferința Națională a

partidului cu rezultate econo
mice dc prestigiu, pentru înde
plinirea actualului cincinal îna
inte de termen.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste — a a- 
rătat în continuare vorbitorul 
— realizările obținute în dome
niul educației, al formării omu
lui nou, constructor a socialis
mului trebuie considerate nu
mai începuturi. Pe drumul e- 
ducației, al ridicării nivelului 
de bunăstare a maselor popu
lare, pentru formarea unui om 
înaintat, cu o înaltă conștiință 
socialistă este nevoie de o ac
tivitate intensă, care nu va în
ceta niciodată.

Tovarășul Ioachim Moga s-a 
oprit apoi asupra principalelor 
sarcini care stau în continuare 
în fața Consiliului județean, a 
organizațiilor componente ale 
Frontului în domeniul intensi
ficării muncii de educație, al 
popularizării legilor și hotărî- 
rilor, organizării participării 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii la conducerea socie
tății, mobilizarea lor și mai in
tensă la transpunerea în viață 
a marilor sarcini ce revin ju
dețului în etapa actuală.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la un dineu o- 
ferit în cinstea lui Kurt Wald
heim, secretar 
O.N.U., care face o vizită o- 
ficială în Polonia, Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, a 
afirmat că poporul polonez a- 
cordă o mare însemnătate Or
ganizației Națiunilor Unite și 
că pe arena internațională &e 
produc o serie de evenimente 
importante și pozitive, care 
contribuie la realizarea scopu
rilor de bază ale O.N.U. „Ne 
pronunțăm, a spus premierul 
polonez, pentru o dezvoltare

general al

largă, nestingherită, a colabo
rării între toate popoarele".

In alocuțiunea de răspuns, 
Kurt Waldheim a menționat că 
există condiții pentru convoca
rea conferinței general-europe- 
ne. „In ultimii 20 de ani s-au 
obținut multe în domeniul des
tinderii, a adăugat el. Sînt con
vins că toate popoarele euro
pene pot trăi în pace, indife
rent de sistemele lor sociale. 
Colaborarea, coexistența pașni
că și prietenia dintre popoare 
ne sînt necesare tuturor și am 
pășit pe calea cea bună pen
tru a asigura aceasta în Euro
pa'.

I’ARIS 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Georges Pompidou a 
aprobat, joi seara, lista noului 
guvern francez, ce i-a fost pre
zentată de primul ministru, 
Pierre Messmer.

Potrivit agenției France Pres- 
se, din noul cabinet fac parte 
20 de miniștri și 10 secretari 
de stat, printre care Michel 
Debra, ministru de stat însăr
cinat cu apărarea națională, 
Edgar Faure, ministru de stat 
insărcinat cu probleme sociale, 
Maurice Schumann, ministru 
al afacerilor externe, Raymond 
Marcellln, ministru de Interne, 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor 
etc.

Intrucît în principalele pos
turi ale noului cabinet au fost 
realeși titularii din preceden
tul cabinet, este puțin proba
bil ca primul ministru să ceară 
convocarea unei sesiuni extra
ordinare a Adunării Naționale 
în vederea obțineri! votului de 
încredere.
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In foto : Un o-
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MAROC
(Urmare din pag. 1)

Cercetarea științifică în sprijinul
eficienței

Cadrele didactice de la Insti
tutul politehnic din Galați des
fășoară o prodigioasă activitate 
de cercetare în sprijinul sporirii 
eficienței producției. In princi
pal. aceste eforturi s-au mate
rializat în ivențiile brevetate, 
inovațiile și studiile acceptate 
spre aplicare in diferise între
prinderi industriale. Astfel, du
pă studiile cadrelor didactice 
din Galați în stația pilot a U- 
zinelor Sâvinești s-a trecut la 
fabricarea unui polimer hidro- 
solubil iar la Combinatul petro
chimic Brazi, se realizează o 
serie de agenți activi de supra-

producției
față. Aplicarea invenției „Pro
cedeu de cojire a boabelor" de 
către colectivul întreprinderii 
dc rhorărit Brăila asigură anual 
economii de 3 500 000 lei. De a- 
semenea. studiul privind valo
rificarea superioară a deșeuri
lor de tablă subțire de către 
uzina Laminorul Galați aduce 
economii anuale de 642 200 lei, 
iar o inovație privind utilizarea 
unor noi inhibitori de coroziu
ne, pentru băile de decapare, a- 
plicată la uzina Laminorul din 
Galați, se concretizează în eco
nomii anuale de 2 000 000 lei.

(Agerpres)

se vînd produse de la por
țelanul de Fez pină la lipii 
și bomboane. Aici, fiecare 
stradă aparține unei anumi
te categorii de meseriași — 
armurieri, țesători de covoa
re, marochin ieri etc. La Ra
bat nu se întîlnesc mari în
treprinderi industriale care 
să-i confere rolul de pivot al 
economiei naționale. In 
schimb, capitala Marocului 
a devenit, după obținerea in
dependenței țării, principa
lul centru de pregătire a ca
drelor de specialitate nece
sare dezvoltării țării. Aici 
își desfășoară activitatea ce
le mai importante instituții 
de învățămînt: Institutul
marocan de studii superioa
re. centrul de studii științi
fice etc.

Marocului i se mai spune 
adesea și «țara cea rece cu 
soare fierbinte". Cu cît te în
depărtezi mai mult de Ra
bat și te apropii de orașul 
Fez, cu atît această denumi
re pare mai potrivită. La 
Fez, zilele sînt mai secetoa
se și fierbinți, iar nopțile 
reci. Pe aici bat dinspre Sa
hara viaturile „Serghi", ca-

CURT

Suspendarea din funcție a 
ministrului interne

SANTIAGO DE CHILE 7 (A- 
gerpres). — Folosind u-se de 
majoritatea de care dispun în 
Congres, parlamentarii partide
lor de opoziție democrat-creștin 
și național de dreapta au hotă- 
rît miercuri seara suspendarea 
din funcție a ministrului chi
lian de interne, Hernan del 
Canto, sub pretext că ar fi per
mis „ocuparea ilegală a unor 
întreprinderi industriale" și ar 
fi „jenat' activitatea unor re
prezentanți ai organelor de 
presă ale opoziției. Deputății 
Frontului Unității Populare au 
respins acuzațiile aduse lui 
Canto și au părăsit ședința 
parlamentului.

Este pentru a doua oară cîndi 
în urma manevrelor partidelor 
de opoziție, un ministru de in
terne chilian este recuzat în 
parlament. Predecesorul său, 
Jose Toha, recuzat în luna ia
nuarie, a fost numit, ulteri. s

după reorganizarea guvernului, 
ministru al apărării.

Frontul Unității Populare a 
dat publicității o declarație în 
care condamnă acțiunea opo
ziției împotriva lui Canto și ca
lifică drept neîntemeiate acu
zațiile aduse acestuia.

♦ In cadrul unei noi. întîl- 
niri a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea, care a a- 
vut loc la Panmunjon, repre
zentantul R.P.D. Coreene a 
prezentat un protest în legătu
ră cu provocările militarilor 
americani în cadrul zonei de
militarizate — transmite agen
ția A.C.T.C. Astfel, în cursul 
perioadei 20 iunie — 2 iulie, au 
fost săvîrșite 105 acte de acest 
fel. constînd în introducerea 
de armament automat și vehi
cule militare în zona aferentă 
sediului Comisiei militare de 
armistițiu de la Panmunjon — 
a precizat reprezentantul R.P.D 
Coreene.

Președintele Perului, Ju
an Velasco Alvarado, a anun
țat in cadrul unei conferințe 
de presă că țara sa va restabi
li relațiile diplomatice cu Cu
ba la sfirșitul acestei luni. Pre
ședintele peruan a afirmat că 
relațiile existente, în prezent, 
între cele două țări se bazează 
Pe respectul reciproc.

Ja- 
fă- 
ca-

Guvernul italian a obținut 
votul de investitură

ROMA 7 (Agerpres). — Guvernul italian prezidat dc 
Giulio Andreotti a obținut, ieri după-amiază, votul dc în
vestitură în Camera Deputaților. După discursul-replicâ al 
premierului, care a urmat dezbaterilor, a avut loc operațiu
nea votării, la care au fost prezenti 617 deputați din cei 630 
membri ai Camerei. 329 deputați au votat în favoarea guver
nului, iar 288 contra.

Marți urmează să înceapă dezbaterile și în Senat pe 
marginea programului guvernamental.

„o țară rece cu soare
re aduc cu ele mase de ni
sip fierbinte. Norii de nisip 
sînt uneori atît de deși in
cit razele soarelui abia răz
bat prin ei.

Fez, „capitala științei", a 
pășit de mult în cel de-al 
doilea mileniu de existență. 
Cîndva, a fost capitala Ma
rocului și important centru 
comercial. Astăzi, datorită 
numeroaselor sale monumen
te istorice și moscheelor, o- 
rașul este considerat un cen
tru cultural și religios, o 
citadelă a Islamului. Locui
torii sînt în cea mai mare 
parte îmbrăcați în portul na
țional ! burnusuri lungi, fe
suri și papuci albi cu vîr- 
ful ascuțit. Orașul a fost în
temeiat în anul 808 și, timp 
de multe secole, a reprezen
tat centrul vieții intelectu
ale și religioase. In sutele 
de moschei se studia teolo
gia și dreptul musulman, fi
lozofia, matematica, medici
na și muzica. La Fez se află 
și astăzi celebra universita
te Qarawiyyin, cu care se 
mîndresc pe bună dreptate 
marocanii. Este cea mai ve
che universitate din lume, 
fiind construită cu 370 de

ani înaintea celei de la Ox
ford și cu aproape 400 de ani 
înaintea Sorbonei.

In sfîrșit, cine a călătorit 
în Maroc și nu a văzut ora
șul Casablanca nu poate spu
ne că a cunoscut această ța
ră. Străjuită de palmieri, de 
pini și măslini, autostrada ce 
leagă Rabatul de Casablan
ca coboară spre sud, de-a 
lungul Oceanului Atlantic. 
Este greu să afli pe hartă un 
alt oraș căruia să i se potri
vească atît de bine propriul 
său nume : Dar El Beida (o- 
rașul alb) în limba arabă și 
Casablanca în spaniolă. Cu 
numai 50 de ani în urmă, pe 
aceste meleaguri nu exista 
decît o micuță așezare pes
cărească. Azi, „orașul alb" 
numără peste un milion și 
jumătate de locuitori, cuprin
de peste 70 la suta din in
dustria țării și 75 la suta din 
activitatea economico-finan- 
ciară și a serviciilor utili
tare. Portul său, unul din ce
le mai mari de pe continen
tul african, înregistrează un 
trafic anual dc peste 12 mi
lioane tone. La intrarea în 
oraș se află una dintre cele 
mai mari întreprinderi de 
prelucrare a petrolului din

fierbinte"
Maroc, Rafinăria „Samir" și 
întreprinderea „Somaca". A- 
ici sînt ansamblate anual 
20 000 de automobile de di
verse tipuri. în special fran
ceze și italiene. Orașul este 
construit aproape în întregi
me din. piatră albă. Trepi
danta activitate comercială a 
portului, ca și a întreprinde
rilor sale industriale, reflec
tă, în esență, liniile de dez
voltare a Marocului. Tendin
ța de a pune un accent mai 
pronunțat pe diversificarea 
și modernizarea industriei 
naționale este evidentă. Cu
rentul precumpănitor este a- 
cela de căutare a mijloace
lor pentru înlăturarea îna
poierii economice, lăsată 
moștenire de anii domina
ției coloniale, și includerea 
țării în circuitul modern al 
progresului tehnic. Este un 
fenomen care își face simți
tă prezența pretutindeni în 
Maroc și care este dictat e- 
vident de o politică de inde
pendență și suveranitate na
țională. Pe plan extern aceas
tă orientare este reflectată 
de politica de cooperare și 
colaborare cu toate țările lu
mii, indiferent de sistemul 
lor social-economic.

Noul prim-ministru al 
poniei, Kakuei Tanaka, a 
cut cunoscută, vineri, lista 
binetului său.

In timp ce principalul adver
sar al lui Tanaka Ia președin
ția partidului de guvernămint 
(și, in același timp, a guvernu
lui), Takeo Fukuda, nu a fost 
numit in nici o funcție guver
namentală, ceilalți doi candi
dați. Masayoshi Osira și Takeo 
Miki, au primit, portofolii -în 
guvern. De fapt, in cel de-al 
doilea tur de scrutin, ei i-au a- 
cordat sprijinul lui Tanaka, îm
potriva lui Fukuda conform u- 
nei înțelegeri anterioare.

<> Parlamentul Uruguayan a 
adoptat legea asupra securită
ții. care înlocuiește .starea de 
război intern", instituită la 15 
aprilie, pentru_a permite luarea 
unor măsuri drastice împotri
va organizației „Tupamaros", 
informează agenția France 
Presse. Legea urmează să in
tre în vigoare în momentul a- 
pariției sale in organul de pre
să oficial.

♦ Balanța de plăți a Italiei 
a înregistrat, în primele patru 
luni ale acestui an, un deficit 
de 124,3 miliarde de lire (211,3 
milioane de dolari), spre deose
bire de’ aceeași perioadă a anu
lui trecut, cînd balanța a fost 
excedentară.

♦ Joi seara, la spitalul din 
Balikli s-a anunțat decesul pa
triarhului Athenagoras al Con- 
stantinopolului.

In. vîrstă de 86 de ani, Athe
nagoras a devenit patriarh ecu
menic la 1 noiembrie 1948.

•$> La scurt timp după anun
țarea listei noului cabinet ja
ponez, doi dintre membrii a- 
cestuia și-au anunțat demisia. 
Este vorba de Makoto Miike și 
Kiiclii Arita, care dețineau 
funcțiile de director general al 
Agenției pentru planificarea e- 
conomică și, respectiv, ministru 
al poștelor și telecomunicațiilor.

Kadar, prim-secre- 
al P.M.S.U., l-a pri
po William Rogers, 
stat al S.U.A., care

♦ Janos 
tar al C.C. 
mit vineri 
secretar de
face o vizită oficială în Unga
ra. anunță agenția M.T.I.

Faptul divers 

pe glob
ROMA 7 (Agerpreș). — La 

Vatican a fost inaugurată o 
expoziție de imprimate re
alizate la Roma incepind din 
secolul al XV-lca pină in 
zilele noastre. Manifestarea 
este organizată in cadrul „A- 
nului cărții", sărbătorit de 
U.N.E.S.C.O. Expoziția cu
prinde o serie de volume și 
lucrări de valoare intre care 
și primele imprimate reali
zate la Roma, datind din a- 
nii 1468 și 1469, contempo
rane cu cele ale lui Guten
berg. Ultima carte apărută, 
aflată in vitrinele expoziției, 
este consacrată „descrierii 
vechii bazilici San Pietro".

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Ză

cămintele de minereu de fier 
descoperite pină in pr -zent 
in Republica Arabă Egipt 
permit o exploatare pe timp 
de cel puțin 150 de ani de 
acum înainte, scrie ziarul e- 
giptean „Al Ăhram". Cea mai 
mare cantitate a acestor re
zerve, circa 235 miiloane de 
tone, se află -in regiunile din 
vestul deșertului, restul fiind 
localizate in partea răsări
teană a deșertului și la est 
de Assuan.

ic

OSLO 7 (Agerpres). — Pes
te 200 de militari au fost mo
bilizați de către autoritățile 
norvegiene pentru a putea 
face față numeroaselor și u- 
riașelor incendii izbucnite 
in cursul acestei săptămini in 
pădurile țării, chiar dincolo 
de cercul polar. Declanșate 
din cauza descărcărilor elec
trice in păduri a căror vege
tație s-a deshidratat mult din 
cauza căldurii deosebite, a- 
ceste incendii au distrus un 
mare număr de copaci și pă
șunile pentru aproximativ 
10 000 de reni domesticiți.

Joi, temperatura înregis
trată la Karasjoc, localitate 
care se. află cu trei grade in 
interiorul cercului polar, era 
de trei grade Celsius.

*
VENEȚIA 7 (Agerpres). — 

Piața San Marco va rămine 
fără porumbei ? Nu, răspun
de regizorul Lauro Rossi, ca
re a „împrumutat* doar o 
mie de porumbei de aici, 
pentru a-i duce la Macerata, 
localitate situată la 225 km 
de Veneția, unde, la 13 iulie, 
se deschide stagiunea de va
ră cu opera „Gioconda" de 
Ponchielli. In primul act al 
operei, acțiunea se petrece 
in celebra piață venețiană.
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Sport__ Telex____ Sport
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

In primul tur al turneului interna
țional de tenis (rezervat jucători
lor p.< lesioniști) de la Bretton 
Wjod-, jucătorul egiptean Ismail el 
Shafei l-a întrecut cu 3—6, 6—0, 
6—3 pc australianul Fred Stolle. Fa
voritul nr. 1 al concursului, cam- 
pion / .1' ralian Rod Laver, a dis
pui cu 6 -4, 6—4 de englezul Ge
rard Battrick, iar olandezul Tom 
Okkcr a ciștigat cu 6—2, 6—3 in 
fața ! ii Ray Ruffeis (Australia).

A'.e rezultate: Bob Carmichael 
(Aus.ralia)—Marty Riessen (S.UA.) 
6—3, 4—6, 7—6; Jef Borowiak 
(S.U.A.) — Charles Pasarcll (Porto 
Rico) 6—3, 6—2.

★
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 

— Finala „Cupei Independenței", 
marele turneu internațional de fot
bal care a reținut în acest început 
(le vară atenția amatorilor dc sport 
din întreaga lume, va opune in 
finală reprezentativele Braziliei și 
Portugaliei.

Dar, ca și Brazilia în meciul cu 
Scoția, selecționata portugheză a 
fost nevoită să depună multe efor
turi pentru a întrece la limita, cu 
1—0 (0—0), tînăra formație sovie
tică.

Pentru locurile 3—4 vor juca se
lecționatele Iugoslaviei și Argentinei. 
După eșecul sever (0—3) suferit în 
meciul cu Brazilia, jucătorii iugo
slavi s-au reabilitat, rcalizînd o vic
torie meritată cu 2—1 (1—0) în 
fața echipei Cehoslovaciei.

Disputat la Porto Alegre, în fa
ța a numai 8 C00 de spectatori, me
ciul dintre formațiile Argentinei ți 
Uruguayului a prilejuit o luptă e- 
chilibrata, în care jocul mai teh
nic al argentinienilor a ieșit în e- 
vidență în repriza secunda. In ulti
mul sfert de oră, echipa Argentinei 
a atacat cu multa vigoare, izbutind 
sa marcheze golul victoriei prin 
extrema stingă Oscar Mas.

Iată clasamentele finale ale ce
lor două grupe semifinale : grupa 
A : 1. Brazilia — 5 puncte; 2. Iu
goslavia — 3 puncte; 3. Scoția — 2 
puncte; 4. Cehoslovacia — 2 punc

te; grupa B : 1. Portugalia — 5 
puncte; 2. Argentina — 4 puncte; 
3. U.R.S.S. — 2 puncte; '^Uru
guay — 1 punct.

★
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — In 

cadrul turneului internațional femi
nin dc volei de la Katowice, se
lecționata României a întîlnit repre
zentativa Poloniei. După un joc c- 
chilibrat, victoria a revenit cu 3—2 
(12—15, 15—7, 15—11, 6—15,
15—3) voleibalistelor poloneze. In 
celelalte partide disputate s-au în
registrat următoarele rezultate: Ce
hoslovacia — R. D. Germană 3—2 
(12—15, 15—5, 15—4, 10—15,
15—9); selecțioanta orașului Lenin
grad — Italia 3—0 (15—4, 15—8, 
15—13); Ungaria — Cuba 3—1 
(15—6, 15—6, 10—15, 15—13).

★
SOFIA 7 (Agerpres). — La Stara 

Zagora, în cel ae-al treilea meci 
susținut in cadrul turneului balcanic 
de fotbal tăcut (echipe de surdo- 
muți), echipa României a întîlnit 
formația Iugoslaviei, campioană 
mondiala. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 

3—0. Intr-un alt joc, selecționata 
Turciei a dispus cu 2—0 de echipa 
Greciei.

In primele două partide, echipa 
României a învins cu 3—1 Turcia 
și a terminat la egalitate: 0—0
cu formația Bulgariei.

★
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 

Katowice a avut loc tragerea la 
sorți a competițiilor europene de vo
lei „Cupa campionilor" și „Cupa 
Cupelor" — ediția 1972—1973.

In „Cupa campionilor europeni", 
la masculin, echipa Dinamo Bucu
rești va întîlni în primul meci pe 
campioana U.R.S.S., iar la feminin 
formația Rapid București va juca cu 
campioana Israelului.

In cadrul „Cupei Cupelor", echi
pele românești Rapid București (la 
masculin) și Penicilina Iași (la fe
minin) vor avea ca adversare în 
firimul tur pe reprezentantele Israc- 
ului.

★
LONDRA 7 (Agerpres). — 

„Wimbledon-72", festivalul sportului 
alb, care, timp de două săptămini, 
a deținut capul de afiș al calenda
rului sportiv internațional, se în

cheie as ăzi, o dată cu disputarea 
finalelor de Simplu bărbați și dublu 
mixt. Protagoniștii actualei ediții — 
a 86-a în istoria Wimbledonului — 
ar fost talentații jucători: românul 
I! • Năstasc și americanul Stan 
Si .'th. S-a ajuns la o finală ideală, 
notează comentatorul agenției 
„France Presse". Pc terenul central 
al Wimbledonului vor fi opuși cei 
mai buni jucători ai turneului, co
tați ca favoriți principali, jucători 
care au impresionat prin tehnica și 
jocul lor exemplar, eliminînd fără 
drept de apel pe rînd cei mai pe
riculoși adversari. Finalist cu un 
an în urmă, Smith ar părea favorit 
prin calculul hîrtici, precum și pen
tru faptul că se acomodează mai 
bine cu terenurile de iarbă, dar 
mulți specialiști acordă șanse lui Ilie 
Năstasc, care în acest an a repurtat 
multe succese de prestigiu. De a- 
semenea, comentatorii menționează 
faptul că în decembrie trecut Năs
tasc l-a învins pe Smith în turneul 
dc la Paris.

Referitor la victoria sa asupra 
lui Orantcs, în semifinale, Năstasc 
a fost oarecum surprins de ușurința 
cu care a obținui calificarea : „Este 
adevărat, a spus Năstasc, că nici o 
dată nu am reușit sa mă concen

trez atît dc bine asupra jocului, 
dar oricum Orantcs nu a dat în
treaga măsura a valorii sale". în
trebat ce crede despre șansele sale 
în partida finală cu Smith, Năstase 
a declarat : „Cu Smith nt-am întîl
nit de mai multe ori și îi cunosc 
jocul. Cred că partida va fi foarte 
strînsă. Intr-o finală ca aceasta este 
însă greu să știi dinainte ce se va 
întîmpla. Faptul că l-am învins o 
dată la Forest Hills nu spune ni
mic. Situația este diferită de data 
aceasta, după cum și gazonul este 
altul. Voi face. însă, totul ca să 
disput cea mai bună partidă a 
mea".

★
BELGRAD 7 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Iugoslaviei are un nou 
lider după etapa a 7-a: rutierul 
sovietic Reingold Kalnicks, clasat 
printre fruntași în ultimele dorii 
etape.

In clasamentul general pe echipe, 
continuă să conducă formația 
U.R.S.S.

Etapa a 6-a (Banja I.uka — Si- 
sak; 120 km) a fost cîștigată de 
cehoslovacul Jan Havelka in 2h 
46’30". Cea de-a 7-a etapă, desfă
șurată pc traseul Sisak — Zagreb 

(55 km), a revenit polonezului 
Jurgielewicz, cronometrat în lh 
21’42”. Primul clasat dintre cicliștii 
români a fost Nicolae David, care 
a ocupat locul 9.

★
Stadionul Republicii din Capitală 

găzduiește astăzi și rutine, cu înce
pere de la ora 14,30, întrecerile 
celei de-a XXI-a ediții a campio
natelor internaționale de atletism 
ale României. Anul acesta, paralel 
cu întrecerile internaționale, se va 
disputa și cea de-a 56-a ediție a 
campionatelor naționale de seniori, 
la startul căreia vor fi prezenți peste 
300 de concurenți din numeroase o- 
rașe, în frunte cu cei mai buni 
atleți din țară, componenți ai lo
tului olimpic. Numărul țărilor par
ticipante la această ediție a campio
natelor internaționale este de 17, 
ridicînd valoarea acestei competiții 
considerată ca un util test de veri
ficare a atleților înaintea jocurilor 
olimpice de vară de la Miinchen. 

Sport Telex Sport

Potrivit ultimelor știri transmise 
din Reykjavik de agențiile de presă 
internaționale, meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Robert 
Fischer (S.U.A.) va începe marți 11 
iulie. Un prim pas spre soluționarea 
diferendului dintre cele două părți 
a fost făcut prin prezența ambilor 
concurenți la festivitatea tragerii la 
sorți a culorilor pentru prima par
tidă. Sorții au decis ca în prima 
partidă campionul mondial să joace 
cu piesele albe, iar Fischer cu cele 
negre. Cei doi protagoniști ai me
ciului și-au strîns mina și au schim
bat cîteva cuvinte, în timp ce suta 
de ziariști prezenți în sală i-au a- 
plaudat cu multă căldură.

înaintea acestei festivități tradi
ționale, Robert Fischer, convins pro
babil că atitudinea Sa de frondă și 
lipsită de tact nu are nici un scos, 
i-a făcut o vizita lui Boris Spasski, 
cu care prilej și-a prezentat personal 
și în scris scuze pentru faptul ca 
din cauza lui s-a întîrziat începerea 
meciului.

(Agerpres)
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