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erii și însoritul 
cu țișnirea sa a- 

bundenlă de vegeta-
| ț:e. verifică profunzimi de i- , 

nimi și spirite aprinse. E iu- ’ 
lie. se apropie Conferința Na-| 
ționala a partidului și marii • 
chemări a acestei etape e- I 
iervescente — CINCINA1VL | 
IN PATRU ANIȘ1JUMATA- . 
TE! — i se răspunde cu fapte e- 1 
roice. pe frontul muncii crea
toare. din toate colțurile ță- I 
rii. Semnele Izbînzii nu cu- I
nosc opreliști. Dificultățile 
sînt trecute cu succes. Im
perfecțiunile fug din fața a- 
vintulul de nestăvilit al mun
cii. Pretutindeni — angaja
mente ferme de depășire a I

De la ANGAJAMENTE

„Trăim 
în mie iu!

I 
unui ev i

• << Iaprins i
planului, suplimentări. acți- I 
uni din ce în ce mai mobili
zatoare. Comuniștii lansează I 
imperative majestuoase: sar- ’ 
cinile de producție să fie rea- I 
lizate exemplar, depășite, fon- | 
dul de timp să fie utilizat la ■ 
maximum I Sub indrumarea I 
comuniștilor, tinerii, la rindul 
lor. se angajează — cu ab- I 
negație și pricepere — să I 
contribuie din plin la realiza- I 
rea întregului ansamblu de | 
măsuri înnoitoare.

...Parcurgem cu privirea. Ia | 
exploatarea minieră Lonea. . 
un articol de la gazeta de I 
perete. Se afirma acolo, sub ■ 
semnătura lui Ștefan Zgrip- I 
cea. membru al biroului Co- | 
mitetulul U.T.C. pe mină, că i 
tinerii mineri loneni „educați | 
prin muncă și pentru muncă. . 
participă intens la traducerea! 
în viață a sarcinilor trasate • 
de partid" și se citau și cî- I 
teva nume de uteciști. care |
s-au distins, în ultimul timp. 1 
în cimpul muncii productive : | 
Gheorghe Bendea, Sielian lor- . 
dache, Vlad Ursache (sectorul I 
I). Stelian Popa. Ionel Rațiu 1 
(sectorul II), Ion Georgescu, I 
Pamfii Vlaicu. Carol Repaș ■

V. TEODORESCU |

(Continuare în pag. a 3-a) I
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colective

Cu cinci
zile 
mai 

devreme

Prefață 
la un 
bilanț 

edilitar- 
gospodăresc

Frontaliști din brigada cond' 
sectorul IV al exploatării minie 
întregul colectiv al minei pentru 
și hărnicia cu care își fac datorit 
crcze.

De mult timp, această formație omogena extrage căr
bune din abatajul frontal numărul 43—12 din stratul 3, blo
cul IV. De la începutul lunii și pînă ieri, colectivul brigăzii 
a reușit să depășească cu 247 tone sarcina de plan.

Priceperea tuturor membrilor brigăzii, experiența șefului 
de brigadă, a șefilor de schimb le-a permis in același timp 
ca, după încheierea primei decade, să poată îndeplini jumă
tate din angajamentul luat in această lună : de a aplica și la 
frontalul lor inițiativa pornită la Lupcni — două cicluri lu
nar in plus la abatajele frontale. Gherasim Piisok, Ladislau 
Torok, Nicolae Chiriac și Aurel Marian sînt cei patru mineri 
care conduc activitatea schimburilor, sprijinind în cea mai 
mare măsură hotărirea fermă luată de toți Ia început de lu
nă. Primele succese fac dovada că, cuvintui devine faptă.

Efortul colectiv și strădaniile continue ale brigăzilor 
care execută tunelul — intrare Bănița, șantier 71 — Con
strucții C. F. Petroșani, unde este folosită o nouă metodă de 
înaintare — cu scut metalic, au permis îndeplinirea cu 
cinci zile mai devreme a angajamentului de a monta pînă la 
Conferința Națională a partidului cel de-al două sută-lca 
inel, ceea ce înseamnă o avansare totală în tunel de 200 
metri.

Cea mai substanțială contribuție la devansarea termenu
lui. după cum ne comunică tovarășul Ștefan Burlan de la 
serviciul organizarea muncii al șantierului, au adus-o brigada 
de mineri-înaintare condusă de comunistul Vasile Boca și 
brigada de mineri care execută cămășuiala a doua condusă 
de Eugen Milialache, din rindul căreia se evidențiază prin 
aportul adus schimbul condus de comunistul loan Cotocel.

Adăugindu-se acestui rezultat, într-un alt punct de lucru 
al șantierului. Stația de sortare Baru Mare, colectiv condus 
de comunistul Romulus Mischiu, angajamentele luate în 
cinstea mărețului eveniment întîmpinat în întreaga țară eu 
succese, au fost de asemenea depășite. Aici s-au produs pînă 
ieri, peste angajament, 2 230 metri cubi agregate și 50 metri 
cubi prefabricate din beton.

Ne aflăm în plină desfășura
re a lucrărilor edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare a lo
calităților din municipiu la ca
re participă cu toată însufleți
rea populația Văii Jiului, hotă- 
rîtă să înfăptuiască obiectivele 
stabilite și angajamentele asu
mate de consiliile populare în 
cadrul întrecerii socialiste.

Pînă in prezent, s-au termi
nat și sînt în curs de finaliza
re, o serie de obiective de ma
re importanță pentru creșterea 
gradului urbanistic și civic al 
municipiului nostru, lucrări la 
care își aduc contribuția un 
număr însemnat de cetățeni din 
toate localitățile.

Importante lucrări au fost c- 
xccutale în orașul municipal 
Petroșani, la ștrandul din carti
erul Aeroport, pentru a fi dat 
în folosință cît și la moderniza
rea străzii Republicii, în porți
unea maternitate — cartierul

Carpați, unde, primul tronson a 
șl fost deja asfaltat și redat 
traficului rutier. Prin lucrările 
executate, s-a îmbunătățit cir
culația autovehiculelor, partea 
carosabilă a șoselei fiind lărgi
tă la 9 ml, în prezent. Lucrări 
asemănătoare s-au desfășurat și 
pentru întreținerea drumului 
spre Cabana Rusu, unde 
populația orașului și-a adus din 
plin contribuția.

Străbătind municipiul de la 
un capăt la altul nu putem ră- 
mîne indiferenți în fața unor 
realizări de Înaltă ținută edili
tară, care ridică nivelul urba
nistic al Văii Jiului. De exem
plu, la Urfcani, cel mai tînăro- 
oraș al municipiului, se lucrea
ză în ritm susținut la construc
ția bazinului de înot, iar în lo
calitățile aparținătoare, Cîmpu 
lui Neag și Valea de Brazi, s-au 
executat lucrări de reparații și 
întreținere a drumurilor comu-

a redresării producției
In întreaga Vale a Jiului, 

brigăzile de mineri sînt angre
nate înlr-o întrecere entuziastă 
pentru realizarea unor viteze 
mari de avansare, pentru obți
nerea unor productivități și 
producții de cărbune sporite. 
Dar nu toate exploatările minie
re reușesc să pună în valoa
re rezervele interne de care 
dispun, să folosească deplin ca
pacitățile de producție, să orga
nizeze astfel producția și mun
ca incit să ridice realizările la 
nivelele planificate, corespun
zătoare posibilităților reale.

Stagnările, gituirile care in
tervin slnt sau nu influențate 
de starea traseelor pe care le 
face transportul ? Activitatea de 
întreținere a . lucrărilor minie
re poate' jena desfășurarea nor
mală a extracției din abataje ?

— Traseul necorespunzător pe 
galeria direcțională din culcușul 
stratului 3, blocul II, de la o- 
rizontul 440 al minei Dîlja, ne 
relata tehnicianul Carol Laszlo, 
obligă la viteze micșorate de 
circulație a trenurilor, produ
ce defecțiuni dese la locomoti
vele de transport și uzează ra
pid întregul utilaj rulant de 
care dispunem. Pe traseul spre

stratul 5 din cauza gabaritului 
redus, consecințele sînt și mai 
neplăcute: pentru a „strecura" 
locomotivele, din dorința expli
cabilă de a scoate de sub fie
care gură de încărcare cărbu
nele, mecanicii sînt tentati să 
săvîrșească unele abateri de 
la normele de tehnica securită
ții muncii, contrazicîndu-le.

Aceasta este esența a ceea ce 
se Intîmplă în subteran la a- 
ceastă mină.

— Există linie de front, dar 
nu se poate încărca — se ex
prima un maistru principal — 
pentru că avariile sînt inevita
bile in astfel de condiții.

Ing. A. HOFFMAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

QC piejunc a ptiav- 
naiului didactic, pentru activita
tea meritorie in domeniul in
struirii șl educării elevilor Și 
studenților și a contribuției a- 
duse la dezvoltarea învățămin- 
tului, științei și culturii din țara 
noastră. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a înminat vineri, în cadrul unei 
solemnități, înalte titluri șl or
dine ale Republicii Socialiste 
România, unor oameni de știin
ță. profesori, invățători șl edu
catoare. distinși cu prilejul 
„Zilei învățătorului*'.

In aplauzele celor prezenți. 
inmînînd înaltele titluri de „Om 
de știință emerit", „Proiesor u- 
niversltar emerit", „Profesor e- 
merlt", „învățător emerit" și 
„Educatoare emerită", precum și 
„Ordinul Muncii Clasa a Ii-a"

tovarașui mcuiae veaușescu, t-a 
felicitat călduros pe cei distinși.

Din rindul celor decorați a 
luat cuvintui prof. arh. Cezao 
Lăzărescu, învățătoarea Ana A- 
vădanei șl profesorul Kclcinen 
Dezideriu, care adresîndu-se 
conducătorului partidului șl sta
tului au exprimat în numele ca
drelor didactice sentimentele de 
adincă mulțumire pentru înalta 
apreciere dată muncii lor «i 
prin aceasta școlii românești.

Primit cu entuziaste aplauze 
a luat cuvintui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți conducători de par
tid și de stat care au participat 
la solemnitate s-au întreținut 
apoi, într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, cu cel distinșL

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului

Pe podiumul de onoare
BRIGĂZILE CU CELE MAI 

MARI VITEZE DE AVANSARE

Nicolae Ungurean» 
Remus Pâdureanu

X LI1PENI:

◄
După o muncă 

rodnică șî risul e 
binevenit. Briga
dierul Remus Pă- 
dureanu șl ortacii 
ne conving de a- 
ceasta in clișeul 
nostru

Citiți In pag. a 
3-a reportajul :

VREDNICIA OA

MENII OR DIN A-

D1NCURI

Artera principală a orașu
lui municipal Petroșani cu
noaște în aceste zile procesul 
modernizării.

Iată un grup de tineri cetă
țeni care prestează muncă 
voluntar-patriotică pe șantie
rul acestui obiectiv, hotărîți 
să-și aducă aportul la termi
narea lucrării pentru a fi re
dată traficului rutier.

In pag. a 2-a
CITIȚI:

> SECVENȚE CULTURALE 

@ Cronica filmului „MAKY 
POPPINS*'

Din lumea științei și teh
nicii

O DIN SĂLILE DE JUDE
CATA

• SPORT

nale pe o lungime de cca. 1 500 
ml și continuă construcția di
gului pentru consolidarea și re
gularizarea Jiului.

La fel, in orașul Lupeni, se 
desfășoară acțiunile pentru 
construcția unor baze sportive, 
amenajarea drumului 4a tele- 
scaunul Roșia — Straja și con
struirea parcului tineretului. A 
fost terminată modernizarea zo
nei centrale a orașului, unde 
s-a construit o frumoasă fintînă 
arteziană și continuă execuția 
altor lucrări stabilite în planul 
de măsuri al comitetului exe
cutiv.

In orașul Vulcan, ritmul lu
crărilor gospodărești cunoaște 
intensitatea dăruirii cetățenești. 
La locul do agrement „La Brazi" 
sînt în curs de finalizare caba-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Oaspeți chinezi 
în Valea Jiului

Delegația muncitorilor din 
R.P. Chineză, condusă de Sen 
Mao-kun, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al Biro
ului Permanent al Comitetu
lui provincial Hănan al P.C. 
Chinez, președintele Conferin
ței reprezentanților muncitori
lor din provincia Hănan, care 
vizitează țara noastră a fă
cut o scurtă călătorie prin 
stațiunile de pe Valea Oltu
lui Și apoi s-a oprit în ju
dețul Hunedoara.

In cursul zilei de vineri, au 
fost vizitate exploatarea mi
nieră Lupeni și noile cartie
re ale orașului.

Oaspeții au avut o convor
bire la comitetul de partid, 
al Exploatări, miniere cu 
muncitori și activiști sin
dicali, în cursul căreia au 
fost înfățișate principalele 
realizări, preocupările pre
zente și de perspectivă ale 
colectivului din acest impor
tant centru minier al bazinu
lui carbonifer Valea Jiului.

(Agerpres)

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe,

Stimați tovarăși.

Voi începe prin a vă adresa 
tuturor, în numele Comitetului 
Central, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și al 
meu, cele mai calde felicitări cu 
prilejul înmînării acestor înalte 
distincții ale Republicii Socia
liste România. (Vii aplauze).

Aș dori, de asemenea, să vă 
adresez dumneavoastră și, tot
odată, tuturor profesorilor uni
versitari, profesorilor de liceu, 
învățătorilor și educatoarelor 
cele mai calde felicitări atit cu 
prilejul „Zilei învățătorului'*, pe 
care ați sărbătorit-o cu cîtva 
timp In urmă, cit și cu ocazia 
terminării anului de învățămînt 
care — se poate spune — se în
cheie cu rezultate bune. (Vil 
aplauze).

Noi dăm o înaltă apreciere 
muncii pe care o desfășurat! 
fiecare în domeniul respectiv 
de activitate, pentru educarea 
copiilor, a elevilor și studenți
lor, pentru creșterea tinerei ge
nerații în spiritul dragostei fa
ță de partid, față de muncă și 
față de patrie, de socialism, de 
pace și colaborare între popoa
re. (Aplauze puternice).

Aș putea spune că sîntem 
mulțumiți de rezultatele tot mai 
bune pe care Ie obținem an 
de an, deși nu se poate spune 
că nu mai avem încă de făcut 
în fiecare domeniu cîte ceva 
pentru ca lucrurile să meargă 
cît mai bine. Dumneavoastră 
știți foarte bine că și in dome
niul învățămîntului, la toate 
nivelele, mai trebuie să adu
cem încă îmbunătățiri și per
fecționări, atit organizatorice, 
cît și în ce privește programele

și in însăși munca dumneavoas
tră cu elevii și studenții.

Trebuie să ne străduim să a- 
sigurăm tineretului nostru atît 
cunoștințele, cît și educația co
respunzătoare, pentru a-1 pre
găti cît mai bine pentru viață, 
pentru muncă. Să avem perma
nent în vedere că tînărul, con
structorul de mîine al societății 
socialiste și comuniste, trebuia 
să fie un om multilateral dez
voltat, cu un profil moral și 
politic, dar și profesional foar
te larg. De aceea trebuie să ne 
străduim și mal mult spre a în
arma tineretul nostru cu largi 
cunoștințe în toate domeniile de 
activitate, mergind, desigur, la 
o anumită profilare; să mun
cim și să nu admitem profilarea 
îngustă a elevilor și studenților, 
pentru că prin aceasta vom dău
na atît pregătirii lor, cît și in
tereselor dezvoltării societății 
noastre. Nu doresc însă să dez
volt această problemă acum.

încă o dată, doresc să-mi ex
prim convingerea că toate ca
drele didactice vor depune în 
continuare eforturi susținute 
pentru a ridica învătămîntul 
din fiecare sector la nivelul ce
rințelor crescînde ale dezvol
tării științei și culturii al exi
gențelor tot mai mari ale socie
tății noastre socialiste. Sînt con
vins că fiecare dintre dumnea
voastră, toate cadrele noastre 
didactice nu vor precupeți nict 
un efort pentru a-și îndeplini 
marile răspunderi pe care le 
au, in fata poporului, a partidu
lui, pentru formarea tinerei ge
nerații.

Cu ■ aceste gînduri, vă urez 
cele mai mari succese și satis
facții în activitatea dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

Personal vă adresez tuturor 
multă fericire și sănătate! (A- 
plauze prelungite).Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., a primit delegația Mișcării Evoluției Sociale a Africii Negre (M.E.S.A.N.) din Republica Africa Centrală

Vineri după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., a primit delegația Miș
cării Evoluției Sociale a Africii 
Negre (M.E.S.A.N.) din Republi
ca Africa Centrală, care a fă
cut o vizită de prietenie in 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Desfășurată într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și înțele
gere reciprocă, convorbirea a

oferit prilejul unui schimb de 
informații și de vederi in 
probleme de interes comun pri
vind activitatea actuală ale ce
lor două organizații politice, în 
unele probleme ale situației in
ternaționale, ale luptei popoare
lor pentru pace, independență 
națională și progres, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și ncocolonialismului.

(Continuare în pag. ,i 4-a)
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TAS1UNE
PE ECRANE POPPMS"

Din lumea științei și tehnicii
Banc electronic 

de probă pentru 
automobile

Prima instalație electronică 
de control pentru autovehicule 
urmează să fie luată in exploa
tare de Asociația de suprave- 
gltcrc tehnică din Dusseldorf. 
Noul sistem de verificare cu 
ajutorul ordinatorului, rod al 
unor cercetări desfășurate pe 
o perioadă de mai mulți ani 
de ingineri și matematicieni, 
va reduce durata de verificare 
la jumătnlc. Aproape o treime 
din totalul pozițiilor de verificare 
prevăzute prin lege vor fi con
trolate în viitor de instalațiile 
dirijate de ordinatoare. Contro
lorul „uman” va interveni abia 
în momentul cînd se cere ins
pectată partea inferioară a 
automobilului, avînd în vedere 
că creierul electronic încă nu 
este în stare să constate ru- 
ginirca sau să depisteze cu pre
cizie modificări nepermise.

Automobilistul nu Va trebui 
să coboare din mașină în tim
pul verificării. Panouri lumi
noase îi vor indica cînd și cum 
urmează să acționeze bufonii 
și pedalele, valoriile fiind in
troduse instantaneu în compu
ter care va înregistra și orice 
încercare -e a trișa — de pil
dă, dacă automobilistul Va ac
ționa frîna de picior pentru a 
sprijini frîna de mînă, prea 
slabă. Intr-un asemenea caz,

Pe SERGIU PETRU BO1ȚA, 
foarte 

o dată 
văzut 

pe es- 
dirijor 
de ar- 

cu-

vulcănenii il cunosc 
bine S-au întilnit nu 
Cu el la repetiții, l-au 
pe scena clubului ori 
tradele in aer liber ca 
sau însoțind formațiile 
tiști amatori. Așa l-am 
noscut și eu și așa-l știu de 
ani de zilez Mai precis 
1964 de cind activează 
clubul din orașul nostru 
instructor cultural. Animat de 
dorința de a-și încerca pute
rile și aici, intr-un oraș din 
Valea Jiului, a reușit, apoi a 
insistat și mai mult, iar re
zultatele au crescut continuu. 
Astăzi, doua soliste de muzică 
populară — Elena Merișorea- 
nu și Maria Lungu foste 
eleve ale instructorului Boiță, 
se află, prima. în București, 
iar a doua in Piatra Neamț 
obținind rezultate remarcabile 
nu numai in țară, ci și in 
turneele efectuate peste hotare. 
O altă tinără solistă, de data 
aceasta de muzică ușoară, și 
anume Elisabeta Cigher, a 
intrat recent in atenția tele
viziunii noastre. Iată, așadar, 
cum niște tineri talentați — 
inslruiți și pregătiți minuțios 
de un om care de 20 de ani 
activează ca instructor cul
tural, se afirmă cu măiestrie 
in activitatea artistică. Că 
aici, la clubul din Vulcan, se 
desfășoară o activitate rodni
că, bine conturată și cu fru
moase perspective de viitor, o 
demonstrează însăși faptul că 
programele de muzică popu
lară și ușoară sint tot mai 
reușite, atrăgind un număr 
din ce in ce mai mare de 
spectatori. Dar, pentru o mai 
bună edificare a faptelor, să 
dăm cuvântul celui care le 
pregătește. instructorului Bo
ită.

— Multe din spectacolele 
noastre s-au bucurat de

Un film plin de umor, ce ne 
plimbă prin minunatul univers 
al Iui Walt Disney în care pin
guinii stau in bună pace alături 
de eroi — iată ce este „Mary 
Poppins”, o producție ceva mai 
veche (1964) a studiourilor ame
ricane. In el se împletesc multe 
genuri, realismul și visul, co
media muzicală și coregrafică, 
desenul animat și imaginile re- 
ăle, realizîndu-se o sinteză ori
ginală și fantezistă, de o inspi
rație poetică aparte.

In ultimă analiză, tema fil
mului este de natură educativă. 
Soții Banks — el un bancher 
auster —, care trăiesc în car
tierul aristocratic al Londrei, 
vor să angajeze o nouă îngriji
toare pentru cei doi copii ai 
lor. Dar parcă adusă de dorința

copiilor, care resping cu groază 
vreo îngrijitoare îmbătrînită și 
uscată sufletește, pe cer apare, 
purtată c’e vînt și susținută de 
umbrela sa (cum numai în fil
mele studiourilor Walt Disney 
se poate imagina) o femeie tî- 
nără, bună și fermecătoare — 
Mary Poppins (.Iulie Andrews). 
Copiii sint cuceriți, ea posedînd 
facultatea de a-i antrena în u- 
niversul vrăjit în care visul se 
împletește cu preocupările coti
diene. Și cei doi copii pot porni 
în fantastica și imaginara călă
torie (instalați pe plafonul ca
sei unchiului lor, participă la 
un nocturn dans al coșurilor pe 
acoperișurile Londrei). Dar a- 
ceste fantezii nu sînt pe placul 
tatălui, care dorește să dea co
piilor o educație mai realistă 
In cele din urmă. însă, el va

înțelege că fericirea nu poate 
fi încadrată în lucruri rigide 
și va participa, alături de co
pii, la o veritabilă petrecere. 
Mary Poppins își tcrmjnă și ea 
misiunea, înălțîndu-se in văz
duh, purtată de fermecala-i 
umbrelă.

Acest film constituie un spec
tacol îneîntător pentru cei mari 
și pentru cei mici. Filmul dă 
excelente lecții, într-o formă 
excepțională, în care se ames
tecă dansul, cîntecul. fantasti
cul și realul, ne spune că u- 
niversul copilăriei are un 
specific aparte. în care fantezia 
și imaginația dau realului con
tururi fabuloase. .Julie An
drews a primit pentru rolul din 
acest film „Globul de aur" — 
1964, oferit dc Asociația pre
sei.

La școala
«Iîsb

Dă rănești
Cetățenii care trec prin 

cartierul Dărănești înregis
trează cu satisfacție trans
formările școlii generale nr. 
3, unde spațiul existent a 
fost extins cu încă două să
li de clasă. Deși lucrările au 
început în urmă cu o lună 
de zile, sectorul I.G.L. Petro
șani. care execută construc
ția. a depus eforturi susținu
te pentru terminarea înainte 
de data stabilită a obiectivu
lui. Un aport deosebit la e- 
xecutarea lucrărilor l-au a- 
dus și părinții elevilor, prin
tre care amintim pe Wilhelm 
Loșodi. Adam Vinczfeim, 
Gheorghe Dăroni. Titu Vlad, 
Ștefan Ungur, Ioan Meche, 
Leon Deak și neobositul pro
fesor Pavel Bartha directo
rul școlii.

Prin contribuția lor și a e- 
chipelor de muncitori zidari 
condusă de Ion Neudof, cele 
două săli de clasă vor fi în 
curînd terminate.

computerul va cerc repetarea 
manevrei.

In afară de reducerea timpu
lui de verificare Ia maximum 
15 minute, experții așteaptă și 
o moi mare obiectivitate în a- 
prrcicrea Bccuritfițij unui vehi
cul prin utilizarea electronicii. 
Un test preliminar cu 600 de 
automobilei din Kdln a scos 
în evidență că nou) sistem este 
aproape infailibil. 98 la sulă 
din participanți au efectuat din 
primul moment indicațiile or
dinatorului cu corectitudinea 
cerută.

Pod-gigant 
din beton 

pretensionat
Cel mai marc pod de cale 

ferată din beton pretensionat 
este în curs dc realizare în 
apropiere de Frankfurt pe 
Main. Construcția, avînd 300 m 
în lungime și 30 m în lățime, 
este primul pod din beton pre
tensionat la care sînt puse în 
aplicare principiile utilizate 
pînă în prezent numaj Ia proiec
tarea podurilor din oțel. Se re
marcă îndeosebi suspensia cor
pului dc pdd. asigurată prin 
cabluri dc oțel care se întind 
dc la un pilon dublu, înalt dc*33 
m, pe malul sudic al fluviului, 
în jos spre autostradă. Corpul 
de pod propriu-zis, prevăzut 
pentru două linii de calc fe
rată .și mai multe piste de cir
culație auto, va fi gol in inte
rior. corespunzind datelor de 
construcție ale podurilor de o- 
țel. Acest sistem dc construc
ție, care garantează un maxi
mum dc amortizare sonoră, 
este relativ ieftin.

Rcclamlnd cheltui- Ide de 
construcție dc 17,5 milioane 
mărci, nou) pod care urmea
ză să fie terminat la sfîrșitul 
verii deține un veritabil re ord 
prin costul său redus.

Precum metalele, 
așa și mate

rialele plastice
Metodele folosite pentru a da 

formă metalelor au început să 
fie din ce în ce maj des apli
cate Și >a materialele noi. Ast
fel societatea britanică Guest 
Keen Ncttlcfold Co. din Wcs- 
hpool a creat un material spe
cial pentru forjarea maselor 
plastice. Metoda poate fi apli
cată la polietilenă, polipropi- 
Icnă, nailon, rășini ABS, clo- 
rură dc polivinil, în general la 
toată gama dc materiale plas
tice termoscnsibilc.

Procedeul constă In lorn..u ca 
unor bucăți de materie, ana
loge cu bucățile de metal care 
sînt trimise la forjă. Acestea 
se fabrică prin mulaje sub 
presiune după care, materialul 
este încălzit pînă la punctul de 
topire și trimis la formele in 
care urmează să fie forjat de 
o presă hidraulică. Presiunile 
utilizate sînt inferioare celor 
necesare forjării metalului In 
numai 10 minute se poate mo
dela o piesă — și aceasta cu 
o toleranță de ordinul uno mi- 
timj de milimetru.

Noul procedeu va permite 
materialelor plastice să înlo
cuiască mare parte din piesele 
care fac parte acum din gama 
tradițională rezervată metode
lor. Si aceasta în special in 
industria de automobile.

SPORT•SPORT

Cupa „Diamantul negru”
In aceste zile de vară, după 

încheierea sezonului competițio- 
nal oficial, în asociația spor
tivă „Minerul- Vulcan activi
tățile recreative, destinate în 
special tineretului, continuă să 
se desfășoare.

Duminică de duminică, cite 
cel puțin 50 iubitori ai drume
ției iau calea munților, a al
tor locuri pitorești ale Româ
niei. Concomitent, pentru a- 
cciași excursioniști, se organi

zează și interesante întreceri 
sportive la volei și fotbal.

In urmă cu cîtva timp, consi
liul A. S. ..Minerul” a inițiat 
o competiție de masă dotată cu 
cupa ..Diamantul negru" (la 
fotbal, tenis de masă și volei), 
cu participarea a peste 200 de 
tineri și tinere de la E.M. Vul
can. Competiția, diipă cîte am 
fost informați, s-a bucurat de 
Un real succes.

s-au

a 
de

din 
la 
ca

succes. Aș aminti aici specta
colele de muzică ușoară inti
tulate .AZI E MAI FRUMOS 
CA IERI-, .CE FRUMOASA-1 
MUZICA", pe cele de muzică 
populară in care am avut in
cluse (intece originale inspi
rate din folclorul Văii Jiu
lui. apoi dansurile care au 
dat un plus de fantezie și fru
musețe. Pe lingă faptul că a- 
ici, la Vulcan, publicul spec
tator ne-a apreciat in mod 
deosebit evoluțiile, am reușit 
să lăsăm o bună impresie și 
in deplasările efectuate in 
unele localități din județul 
Hunedoara și din județul in- 
vecinat, Gorj. Este — credem 
noi — cea mai elocventă măr
turie că întregul colectiv 
muncit cu multă tragere 
inimă și mult entuziasm.

Dar activitatea instructoru
lui Sergiu Petru Boiță nu se 
oprește aici. De fapt, in cadrul 
cineclubului care funcționează 
la Vulcan din anul 1969 el a 
coordonat in mod exemplar 
munca tinerilor cinefili. Măr
turie stau filmele .VULCA
NUL IERI Șl AZI- și .FĂU
RITORI DE COLOANE-, pre
zentat și in cadrul celui de-al 
doilea festival al cinecluburi- 
lor de la Pitești in anul 1971. 
Tot cu acest film, membrii 
acestui cineclub obțin in 1971 
locul I pe județ. Un alt film, 
.RĂZBUNAREA- a fost pri
mit cu viu interes in cadrul 
festivalului Sarmis '72, iar in 
viitorul apropiat vor urma al
te două realizări și anume 
,De-a lungul Jiului* de fapt 
o frumoasă istorie a munici
piului nostru, precum și fil
mul folcloric .NUNTĂ DE LA 
CIMPA“, o redare pe pelicu
lă a modului de desfășurare a 
acestor nunți tradiționale.

lată, așadar, ce am putut 
afla despre preocupările unui 
om care după cele 8 ore de 
activitate profesională își re
zervă in fiecare după-amiază 
alte două sau trei ore in ca
re pregătește cu dragoste și 
pasiune tinerele talente, ore in 
care cîntecul, dansul și mo
mentele vesele se șlefuiesc in 
așa fel incit atunci cind sint 
prezentate in fața publicului 
să placă tot mai mult.

Și dacă in toate aceste fru
moase rezultate obținute la 
clubul din orașul Vulcan se 
concretizează o muncă inten
să. susținută, laudele, mulțu
mirile privesc in mare parte 
omul din fotografia de 
sus.

Iulian IORDACIIE 
Vulcan

mai

I
I
I

Din sălile de judecată
Povestea cu covorul fer

mecat care-și ducea în 
zbor eroii peste mări și 

țări a obsedat-o, se vede, și pe 
Rada Neagoe din Petroșani, căci 
In ziua de 23 octombrie 1971 a 
furat un covor pe care vecina din 
același bloc, după ce l-a scuturat, 
l-a întins pe caloriferul situat 
în casa scărilor. Numai că o- 
cesta nefiind ,.fermecat" n-a 
mai purtal-o pe Rada Neagoe 
ca-n basme, ci a dus-o direct 
la închisoare, unde va sta timp 
de 6 luni.

Lui Gheorghe Ciuta din 
Petroșani, angajat al 
E.M. Aninoasa nu-i plă

cea să-și vadă de treabă. Avea 
el boala să se lege mereu de 
cineva. Așa a procedat și in zi
ua de 12 octombrie 1971 in timp 
ce se ufla la restaurantul „Pa- 
ringul" din Aeroport, cind a in
sultat și lovit un lucrător de 
miliție care a intervenit să a- 
planeze un scandal. Deși a lost 
invitat le citeva ori să-și vadă 
de treburile lui, Gheorghe Ciu
ta a continuat cu insultele, fă- 
cind pe eroul. Pentru actele sa
le de ultraj a fost condamnat la 
8 luni închisoare. Deci. ce-a 
căutat, a și găsit!

Elisabeta Plic din Lupeni, 
se specializase in presti
digitație cu toate că nu

monte, do unde a luat pompa. 
Trezindu-se însă intre atitea 
bunătăți, s-a gîndit că n-ar fi 
rău să-și ușureze puțin priete
nul. Așa, din recunoștință. N-n 
stat prea mult pe gînduri și s-a 
încărcat cu cîrnați, costiță a- 
fumată, slănină și un anlricot, 
după care a plecat. Dar, a fost 
„mirosit" de clinele de urmări
re. Nu apucase să mănjnce de- 
cît cirnațul. Acum șapte luni, va 
posti.

Ioan Amaricăi din Petrila, 
tinea cu tot dinadinsul 
să se înnoiască. Așn 'a 

furat mai întii in ziua de 2!) 
aprilie 1971 o cămașă de poplin 
de pe terasa blocului nr. 14 din 
cartierul 8 Martie. Văzînd că 
afacerea merge, în ziua urmă
toare s-a încărcat cu mai multe 
obiecte puse la uscat. In drum 
spre casă, s-a întilnit cu H.I. 
care a cerul să-i arate ce are 
de ascuns sub haină. Dar loan 
Amăricăl în loc să-i arate lu
crurile, a luat-o la fugă arun- 
cîndu-le din mers. Luindu-i-se 
urma, a fost însă prins și con 
damnat la 6 luni închisoare 
Timp suficient ca să nu m<ji 
poarte grija îmbrăcămintei!

N. GHERGH1N

Ședința cenaclulu: 
literar 

„Meșterul M anole"
Azi, 15 iulie, ora 18, în sala 

bibliotecii Casei de cultură 
din Petroșani are loc o ședin
ță a cenaclului literar „Mește
rul Manole" din Petroșani, la 
care sînt convocați toți mem
brii cenaclului. Se vor lua în

discuție creațiile pregătite de 
membrii, în vederea mani
festărilor ce vor avea Ioc 
în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei 
de-a XXV-n aniversări a pro
clamării Republicii.

I Reînnoiti-vă abonamentele I I Ila ziarul „Steagul roșu“ |
Prețul unui abonament este de 8 Iei lunar, I 

| 24 Iei trimestrial.

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

AS1GURAȚ1-VA DIN TIMP ZIARUL DUM- 
| NEAVOASTRĂ PREFERAT!

NOTĂ

0 propunere unanim acceptată 
a rămas undeva, într-un dosar...

i AMURG PLOIOS
Plouă mărunt, îndesat și posac.
Stropii se leagă unul de altul, 

Munții tac, codrii tac și-și desfac 
Tobe mari ca să răpăie-naltul.

ITrec pe sub pod chinuite și mari
Apele tulburi și neliniștite,

In arțari, din frunzar in frunzar,
• Tobele ploii sună vrăjite

Vmtul aleargă pe calul său murg,
Norii pe sus Joacă sălbii albastre,

In cadențele ploii, liniști(e-n amurg
Cresc grine In cimpiile vaste..,

Rusallm MUREȘANU

fusese asistenta lui „Ferini". 
Cît ai bate din palme, sustrăgea 
obiectele de care avea nevoie. 
Mai ales bani. Aici nu o între
cea nimeni. Dovadă ? In ziua 
de 9 octombrie 1971 s-a dus la 
locuința lui V.I. împreună cu 
două prietene. Una din ele a 
' erut lui V.I. să-i împrumute 
suma de 100 de lei. Acesta, a- 
mabil, a servit-o, dar in timp ce 
a ieșit puțin din cameră, Elisa
beta Pilc i-a și sustras din port- 
moneu suma de 500 lei, lăsîn- 
du-1 apoi gol pe masă. Pentru 
comiterea infracțiunii de furt, a 
fost condamnată la un an închi
soare. Cum mai fusese condam
nată la un an și 2 luni închi
soare în 1970, apoi grațiată, 
acum va executa 2 ani șl 2 luni 
închisoare.

Aurel Palcsuga din Petro
șani, era angajat la 
I.G.L. Petroșani și lucra 

la repararea centralelor termi
ce. In toamna anului 1971 a sus
tras de la centrala termică nr. 
1 din cartierul Carpați o pompă 
manuală In valoare de 1 190 
lei, pe care a dus-o spre păs
trare la domiciliul lui C.P. din 
Sălătruc. Vrind s-o valorifice, In 
seara zilei de 21 februarie 1972 
s-a dus acasă la C.P. să-și ia 
pompa. Acesta fiind plecat, a 
for|al ușa de la cămara de aii»

...Ne amintim cu precizie > Ia 
o plenară a C.M.E.F.S.-ului, ci
neva propunea ca, pe timpul 
vacanței de vară a elevilor, să 
se inițieze, la nivelul școlilor 
generale, și al organizațiilor de 
pionieri din aceste școli, compe
tiții fotbalistice, știindu-se că, 
în genere, acestea sînt deose
bit de atractive și mult gusta
te de tineretul studios. Propu
nerea a fost îmbrățișată cu 
căldură și notată undeva, pe o 
hîrtle, care ulterior, bineînțeles 
a fost încopciată într-un dosar. 
Erau de față — mențiunea e 
absolut necesară — și o serie 
de profesori de sport, membri 
a, consiliului sau simpli invi
tați. Ne așteptam ca propune
rea respectivă, din moment ce 
a fost adoptată și „prinsă" în
tr-un plan, să prindă și viață. 
N-a prins însă. A rămas acolo, 
inmormîntată între hlrtii...

...Ne amintim cu precizie: în 
urmă cu cîțiva ani, nu prea 
mulți (deci, exista un prece
dent), s-a mai organizat o ata
re competiție. Și a avut un 
real succes. Vizitam, pe atunci, 
întîmplător, în plin sezon cald, 
o școală generală din Petrila. 
Pe terenul sportiv al școlii, an
trenamentele echipei de fotbal 
erau mai asidue ca la o... oră 
de sport obișnuită. „Puștimea” 
— eram informați — vizează 
titlul de campioană municipală. 
Nu ne-am mirat. Pasiunea des
coperă energii nebănuite! Tir- 
ziu, apoi, am aflat că „puști- 
_aea“ a pierdut cu greu finala. 
Se maj întîmplă...

...Ne amintim cu precizie : 
profesorul care se ocupa dc i- 
nițicrea în tainele fotbalului a 
„puștimii" din Petrila ne-a 
șoptit, în urmă cu doar un an, 
că din suita de ..pitici'* de a- 
tunci, marea majoritate evolu
ează deja în competiții net su
perioare — campionatul repu
blican- al juniorilor, campiona
tul județean, divizia națională 
C. Și. în același timp, își con
tinuă cu succes studiile...

Deci, micile talente nu s-au 
„pierdut" pe parcurs. Nici nu 
aveau cum ! „Microbul" adevă
ratului fotbal, al fotbalului corn- 
petiționa< le-a fost infiltrat de 
foarte timpuriu. Și sportul 
eu balonul rotund a devenit, 
curînd, pentru ei un „hobby". o 
a doua pasiune...

...Știm cu precizie, nu e ne
voie să ne încercăm memoria 
pentru a ne aminti i în echipe
le de fotbal din campionatul ju
dețean și-au găsit — și continuă 
să-și găsească — „culcușul-* 
călduț o scrie de fotbaliști „ră- 
suflați", înaintați în vîrstâ, bla
zați și cocliți de anii cînd ju
cau în... cine știe ce divizie (zic 
ei). E neapărată nevoie dc a- 
tîția „coordonatori de joc"? Nu 
Un „bătrîn”. doar unul, poa
te că nu strică unei echipe. In 
rest? In rest, să facem loc 
tineretului ! Să dăm prilejul co
piilor să joace, să învețe fotbal. 
Dar, să-l învețe organizat. Cu 
cît vor face acest lucru mai 
devreme, cu atft va fi mai bi
ne. E cert ! De ce este „nevoie11, 
ne întrebăm, ca în „stagiatura 
junioratului" (sau poate nici în 
aceea, ci direct la „seniori") ti
nerii fotbaliști talentați din 
școlile generale să pășească. în
zestrați doar cu minimalele cu
noștințe tehnico-tactice pe care 
le poate oferi... spațiul verde 
dintre blocuri, cu nelipsita in
terdicție „Nu căleați e iarbă ?“ 
De ce ?

• De ce Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
și. îndeosebi. Consiliul munici
pal al Organizației pionierilor 
au omis (ca să nu spunem alt
fel) inițierea. în această vară, 
a unor competiții fotbalistice, 
destinate elevilor — adevăr it 
„rezervor" de descoperire a ti
nerelor talente ? De ce ?

Așteptăm un răspuns ' Pon
te mai este timp și pentru o i- 
nițietivă. Ar fi salutată cu larg 
interes de elevii din vacanță.

V. T.

Eugen lordache 
nu va mai antrena echipa

Jiul
Ca urinare a evoluțiilor necon: ludente ale echipei sale, 

in returul campionatului național, recent încheiat, antreno
rul Jiului, Eugen Iordache, nu se va mai ocupa. în viitorul 
sezon, de pregătirea tehnico-tactică a divizionarei noastre A.

In prezent, conducerea clubului „Jiul” duce tratative 
pentru angajarea unui nou tehnician al echipei. Sînt vi
zați, după cîte am aflat. Ștefan Coidum. Traian Ionescu. 
Gheorghe Ola și Traian Ivfinescu. Cine dintre aceștia (sau. 
poate, un altul) se va ocupa dc pregătirea tehnico-tactică 
Jiului, începînd din 20 iulie? In curînd vom afla

Despre transferări, nimic nou I
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în îniîmpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii Cincinalul în patru ani si jumătate!

PE PODIUMUL DE ONOARE întreținerea lucrărilor miniere
(BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE
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totdeauna cu o zi înainte • Se poate si mai mult !

■icuri
<liii«*ia oamenilor

un scurt colocviu des-
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Șeful de schimb Nicolae Prața din brigada lui Ungureanu... la 
pre rezultatele de pînă acum și izbinzile viitoare.

8

• Una dii. „cheile** succesului v Cele trei inițiative găsesc un tot mai larg teren • Un

șef de brigadă supărat • Nu vom da cinstea pe rușine • încă una din „chei“ : să gîndești în-

îna la ieșirea din șut a 
celor două schimburi 
pe care Ie așteptam, 

mai erau cîteva ore bune. Ca să 
nu-mi treacă fără folos, am in
trat în sediul comitetului de 
partid, cu gîndul de a schimba 
cîteva \orbe cu secretarul, de 
a mai atla de Ia el NOUTĂȚI. 
Din păcate acesta nu a prea 
avnl timp pentru mine i nici 
nu așeza bine telefonul jos, 
că suna din nou, nici nu ie
șea bine pe ușă un om. că in
tra altul. Probleme, frăminiări 
viață, viață intensă, in vîrte- 
jul căreia, nici nu-ți dai sea
ma cum trece timpul. A ..zbu
rat" așa. un ceas întreg, în ca
re nu am reușit dccît să ne 
dăm cuvenitul ..bună ziua" 

Știam că mina stă bine.
V’ reușise să-și recupereze 
a tanțele și să obțină pe
V iunie o depășire de 2 300 
N Mă interesa acum să 
h CHEIA acestui succes.
\ Prind cîteva clipe mai 
m laxate și întreb.
V — Cheia ? imi răspunde se- 
>5 crelarul de partid. De fapt, 
G sînt mai multe „chei".

I
« _ ?

— Dacă vrei, dă o raită prin 
curte, prin sala de apel... Și, 
mă Iasă iar. angajind o dis
cuție cu un om mărunțel, cu 
o lață puțin tulburată, care 

>$ „venise Ia partid pentru că a- 
!<. vea un caz în familie"

ntr-adevăr. umblind prin 
am 

DEZ- 
In pri- 

vizu-

I ntr-adevăr. umblin 
locurile indicate.

:< găsit cîteva
>< LEGĂRI

(Urmare din pag 7)

încurcătura dc 25-30 vagone- 
te care s-or fi reali/ot în aba
tajul cameră nr, 6 in schimbul 
I al zilei in care eram la mi
nă s-a adăugat minusului pe 
sector datorită „carambolu
lui" produs în schimbul IV al 
zilei precedente datorat liniei 
ferote neîntrcținule corespunză
tor.

Depistarea cauzelor care ge
nerează astfel de situații este 
ușor dc făcut, deoarece acestea 
sînt în general cunoscute de 
toți la mină; luarea la timp a 
măsurilor co se impun — iată 
ce este mai greu la Dîljal

Am încercat formarea li
nei echipe de întreținere din 
7-8 muncitori care să execute 
amenajarea liniilor ferate, ne 
spune șeful sectorului I, Ștefan 
Cioric, dor ani desființat-o... Cu 
o formație completă pe palru 
schimburi aș putea rezolva in 
• reținerea galeriilor, dar nu o 
am. Pentru urgențe, in suitori și 
galerii, improvizăm echipele.

Intr-adevăr, așa cum se poa 
te constata din evidențe, la mi
nă sînl raportate zilnic, în me
die, peste 100 de posturi la în
treținere. Cine sînl acești muu 
cilori ? In afara unor grupe 
compacte de întreținere puțuri 
alo sectorului transport și a ce
lor de galerii ale sectorului III 
și parțial ale sectorului II, cei 
lalți muncitori sînt din forma
ții de abataj ori pregătiri care, 
accidental, doar pentru un 
schimb sau cîteva zile, execu
tă lucrări de întreținere sau, și 
mai frecvent, au greutăți în a- 
bataj și sînt pontați la între
ținere. Un caz aparte îl consti
tuie grupa de întreținere galerii 
a sectorului VI transport pe a 
cărei filă de ponlaj figurează 
numele unui muncilor care lu
cra la suprafața minei, precum 
și... al unui folbalist al echipei 
Jiul I

La ultima adunare a activului 
de partid pe mină s-a discutai 
critic, slaba preocupare în anii 
trecuți pentru executarea unor 
lucrări miniere dc bună calita
te dc către sectorul investiții. 
„...Lucrări executate de parcă

nu noi urma să Ic folosim", sc 
exprimă maistrul principal E- 
meric Nagy, secretar al orgoni- 
zației de bază din sectorul 111. 
Intr-adevăr, în luga după rapor
tare de metri, amenajarea lucră
rilor miniere (săparea conalelor, 
pietruirea liniilor ferate) o fosl 
abandonată, iar urmările se răs- 
frfng ocum negativ asupra bri
găzilor din actualele abataje.

La sectorul I, aripa vest a 
galeriei direcționale din culcu
șul șiroiului 5, orizontul 440, a 
fost preluată și este dc mult 
folosită fără ca procesul-vcr- 
bal de predarc-priinire, între 
sectorul de investiții și cel dc 
producție să fie încheiat, normă 
elementară impusă prin legisla
ția in vigoare. Nu se poate spu
ne că faptul nu c cunoscut de 
conducerea tehnică a exploată
rii miniere, cind banca de in
vestiții însăși a cerut de mai 
multe ori elucidarea cazului.

Inginerul Ciută, care condu
ce sectorul II de producție, ne 
spunea ;

— Stratul .3 este bine dezvol
tat in zona pe care o exploa
tam și are o tectonică ce ne 
mulțumește; de aceea am trecut 
la exploatarea cu abataje fron
tale. Dar, din păcate, unele lu
crări miniere de pregătiri, din 
cauza presiunilor mari, am fost 
obligați să le reamplasăm. Iar 
altele, de exemplu, galeria 
transversală a orizontului <100 pe 
care va trebui să transportăm 
I 000, iar mai tîrziu 1 500 tone 
cărbune pe zi, nu are profilul 
care să asigure un transport si
gur al acestei cantități.

— Datorită presiunii s-a im
pus reașezarea galeriilor, adau
gă șeful sectorului investiții, in
ginerul Remus Omotă, iar mais
trul de transport Traian Botoc 
completează :

— Am avut la orizontul 480 
presiune, dar n-am învățat că 
ne trebuie alte profile; iar în 
goana după cărbune am cobo- 
rît prea repede cu straiele groa
se, influențînd nefavorabil pre
siunea în lucrările miniere. %

Toate aceste dialoguri, în nu
anță autocritică, denotă că si
tuația reală este îndeajuns de 
bine cunoscută, că măsuri tre
buiau luate demult pentru ca

opririle dese In lluxul de trans
port să fie evitate, iar greută
țile în exploatare înlăturate. 
Este de prisos însă co aceste 
comentarii să fie rostite docă 
adoptarea din timp o unor so
luții s-a neglijat.

Fiind vorba de soluții tehni
ce relativ pretențioase, inter
venția Centralei cărbunelui tre
buia să se loca mai mult simți
tă.

Realitatea este că la mina 
Dîlja, se simte nevoia unui o- 
port substanțial al gîndirii știin
țifice pentru înlăturarea unor 
neajunsuri manifestate pînă a- 
cum.

In ultimele luni conducerea 
minei a hotăril plasarea unor 
grupe compacte ale sectorului 
de investiții In refacerea unor 
trasee sau încheierea lucrărilor 
neterminate, formîndu-se in a- 
cclași timp in cursul ultimei 
luni noi grupe dc întreținere. 
Este un prim pas. Majorindu-și 
contribuția, atîl conducerile sec
toarelor cil și conducerea mi
nei, cu sprijinul Centralei căr
bunelui, pol asigura un ritm de 
pro luetic normal, pol și au da
toria să redreseze activitatea 
economică, să recupereze rămî- 
nerile în urmă, să-și îndepli
nească sarcinile de plan și an
gajamentele.

„Trăim în msextii 
unui ev

edificatoare.
o agitațiemul rînd

aiă bine pusă la punct ; mobi
lizatoare. operativă, concretă. 
Rezultatele muncii afișate la 
zi, pe sectoare. brigăzi, oa
menii harnici ai minei trecuți 
pe locuri dc onoare Cîteva 
panouri, iniormează sugestiv 
că cele 3 inițiative lansate în 
exploatările miniere din Vale, 
aici au aflat o indiscutabilă 
rezonanță. Inițiativa minerului 
Constantin Grădinara de la 
Uricani : „100 ML A VANS A- 
RF IN MEDIE LUNAR PE BRI
GADĂ ȘI EXPI OATARE LA 
LUCRĂRILE DE DESCHIDERE 
ȘI PREGĂTIRI" a fost îmbră
țișată de brigăzile lui Gheor- 
ghe Strungari) și Vasile Belea- 
nu. inițiativa Eroului Muncii 
Socialiste Constantin Petre 
.DOUA CICLURI IN PLUS LA 
ABATAJELE FRONTALE a 
fost îmbrățișată de brigăzile 
lui Remus Pădureanu (unul 
din cei pe care fi căutam), Va
sile Caila și Mihal Blaga. iar 
inițiativa lui Petru Roman din 

? Aninoasa: ..PATRI' CÎMPURI
PE ZI Șl ARIPA IA ABATA
JELE CAMERA", a fost îmbră
țișată de brigăzile lui Ilie Je- 
ler, Ioan Tăios. Traian Pop și 
Vasile Sbimă. Și toate merg 
bine, merg foarte bine.

...La sectoral XI încerc o de
cepție. Șeful de brigadă Nico
lae Ungureanu lipsește, e ple
cat in concediu. Aveam nume
le lui trecut în carnet, pentru 
reznltate deosebite la avansări 
și venisem anume ca să-I gă
sesc De acum, îmi șl vedeam 
reportajul dat peste cap.

— Nu-I nimic, mă liniștește 
șeful de sector, ing. loan Că
runții, puteți sta de vorbă cu 
un șei de schimb, bunăoară, cu 
Nicolae Prața. care trebuie să 
Iasă Ia ziuă chiar acum, la 12.

Culeg păreri : „Ungureanu ? 
Bun organizator. Brigada lui 
are ponderea planului la sec
tor" (lacob Teodor, secretarul 
organizației de partid pe sec
tor). „Știe să-și apropie oame
nii, să-i sudeze. La el, cine se 
lasă pe tînjeală. se autoelimi- 
nă" (șeful de sector despre

care am amintit mai sus). A- 
poi, din nou secretarul de 
partid : „Arc o brigadă veche, 
încercată. Cunoaște fiecare 
schimb ce și cit poale. Și, în
că ceva, are spiritul anticipă
rii lucrului".

ă uit într-un registru in 
care sîni consemnate 
rezultatele: 120,8 me

tri (la el se calculează în me
tri cubi, mi se spune) pe luna 
iunie. Un start frumos pentru 
luna iulie. Iar, pentru cunoaș 
terea consecvenței, cred că nu-i 
lipsit de interes să arăt: pe 
întregul an 1971, ciștigul me
diu lunar al oamenilor din 
brigada lui, a fost de 159 lei 
pe post.

— Mai văd aici niște nume 
de șefi de brigadă destoinici: 
Mihai Sandu. Dionisie Zoica._

— Da. foarte buni — mă lă
murește șeful de sector — mai 
cu seamă acest Sandu. Briga 
da Iui *
..măsuri speciale", în rocă in
stabilă. cu presiuni mari, cu 
emanații de metan. Și totuși, 
nu se lasă ! Dar, iată-I in per 
soană...

In ușă, apare un bărbat ma
siv. Pare ingindurat. Mă gră
besc să intru în vorbă cu el. 
dar nu prea se arală dispus. 
Iar cînd i-am propus să mai 
stea cîteva clipe, să vină fo
toreporterul ca să-l pozeze, a 
dat din umăr, în semn că nu
mai de așa ceva nu-l ardea.

— Ce poză ! Să mi se dea 
ajutor acolo jos. Că dc aia am 
venit acum. Ieri, schimbul II. 
nu a pușcat. 
maistru. Au 
mint găurile 
se cunoaște 
mal, 
Doar există instrucțiuni speci
ale ! Apoi, nu mai am calupi. 
Dar, la ce ți-oi fi spunînd toa
te astea ?

...Nu trebuie să regreți to 
varășe Sandu că mi le-ai spus 
deoarece lată le spun și eu 
conducerii exploatării și, dacă 
pînă acum nu a auzit despre 
necazurile d-tale. de rindul a- 
cesta VA TREBUI SA AUDA.

lucrează in zonă cu

Nu a dat voie 
astupat cu 
bătute gata. Nu 
tehnologia. “

pă-

Ce 
ar trebui făcut seminar.

Și nu numai să audă, ci SA 
IA DE URGENȚA MASURI, 
pentru că despre astfel de ne
cazuri au mai vorbit și alții. 
Există un 
simplu pe
PENTRU A PUTEA CERE, TRE
BUIE MAI ÎNTlI SA DAI CE
ȚI SE CERE !! Și atunci ?!...

adevăr, pe cit de 
ații de profund ;

Scful
Praț;Soiul de schimb Nicolae 
Prața, e mai prietenos.

9 Ii propun șl lui să se 
lase pozat. Se uită la ceilalți 
ortaci :

— Păi, acum sîntein a' naibii 
de fotogenici și ride, dezvelind 
o dantură frumoasă, albă, ce 
contrastează cu fața încă înne
grită de cărbune. Rid cu toții, 
pozează, apoi ne aprindem > " 
o țigară, după care ..îmi 
cerc" meseria :

— După cite știu sînteți 
ră Ungureanu. Cum merge 
ră el ?

— Merge, mă asigură Tra
ian Grigore, unul din cel patru 
ortaci ai schimbului. Că doar 
tot cu noi lucrează și el. nu 
singur !

— Ne-am deprins cu el și el 
cu noi, intervine Vasile Schen- 
leac, un allul dintre ortaci. 
Sîntem de mult împreună. II 
știm, ne știe și ne bizuim unii 
pe alții.

— Ce mai. zice Prața. facem 
împreună o treabă bună. Sîn
tem hotăriți să nu dăm cins
tea pe rușine și Conferința Na
țională a partidului o vom in- 
limpina așa cum se cuvine. 
Deja sîntem depășiți față de 
angajament ! Și nu uitați insă 
că Inițiativa vorbește despre 
avansări și in cărbune, pe cînd 
noi lucrăm numai în steril. Iar 
piatra oricum e mai... încăpă
țînată. Nu ?!

Ne-am despărțit și am ple 
cat însoțit de neclintita con
vingere că lot ce mi 
așa o să fie.

cite 
în-

lă- 
fă-

s-a spus.

Despre șeful de bri
gadă Remus Pădurea-
nu. 

amVI, 
cruri bune.

dc la sectorul
aflat aceleași lu- 

Pe luna iulie, a

realizat cu oamenii săi, 
plus de 8G0 tone cărbune. Ini
țiativa lui Constantin Petre a 
prins aici teren fertil. Toți cu 
care am stat de vorbă, sini de 
părere că într-adevăr Pădu- 
reanu e un foarte bun șef de 
brigadă.

— Nu numai condițiile de 
muncă bune (pe care de f 
singur și le asigură), dar prin
cipal la el este CA ȘTIE 
SA ȘI ORGANIZEZE MUNCA. 
Gîndeșle întotdeauna ca o zl 
înainte. Apoi și-a echipat foar
te bine abatajul (șeful de sec
tor ing. Victor Stoicoiu)

— E un om care nu așteaptă 
și nu umblă după concesii. 
Toți sînt mulțumiți de el. (ad
junct șef sector, ing. Ioan Su- 
ciu)

E ui foarte bun briga
dier, trage în rînd cu noi. Cu 
un așa om ți-e drag să mun
cești (șeful dc schimb Victor 
Komolos).

— Ei. doar toți muncesc. 
Care-i „secretul" ? Colabora
rea cu ortacii, responsabilita
tea fiecăruia. La noi, cine nu 
muncește nu stă. Caut să lac 
și să fiu așa, Incit SĂ NU-MI 
HE RUȘINE NICI DE ORTACI 
NICI DE COPIII MEI (șeful dc 
brigadă însăși)

Succesele obținute de el 
șl oamenii lui, sînt pen
tru sector un motiv de 

preocupări. SE POATE PRIN 
URMARE MAI MULT și dacă 
se poate, atunci să nu se mai 
stea pe gînduri. Să se extindă 
inițiativa, să cuprindă 
brigăzile. Deja se 
brigada lui ~ 
Deocamdată, 
ce dă niște 
apoi...

toate 
profilează 

Cristian Pompei, 
a apărut o falie 

bătăi de cap. Dar

★

Așadar vrednicia minerilor 
nu rămîne in adîncuri. Ea ie
se la suprafață, revărsîndu-se 
in fluvii de cărbune pentru 
tăria țării, pentru prosperita
tea ei, pentru triumful socia
lismului, pentru fericirea noas
tră a tuturor !

V. DAN M

Prefață la un bilanț edilitar-gospodăresc
(Urmare din pag. 1)

na și zona din jurul clădirii, a 
fost amenajat drumul dc acces 
și se lucrează la ștrandul 
linnr-fttnlin ci alin lllr-r„ri x,vz>._

fost reparate o seamă de străzi 
și c’rumuri în Răscoala, Tirîci, 
Cimpa, Jicț, străzile Prundului, 
T. Vuia, Victoriei, Dobrești ș.a.

In cartierele 7 Noiembrie și 
H Merlin c-mii . amcnMÎaf santu-

troluar de 100 ml, au fost repa
rate și amenajate drumurile co
munale din satele și cătunele a- 
parținătoarc, Merișor și Criva- 
dia.

Rezultatele oblinuLe în areas-

cu termene dc dare in folosin
ță in cursul acestei luni. Comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, trebuie să coordoneze 
cu mai multă competența con
tribuția în muncă a cetățenilor.
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VISCOZA LUPENI: Lăcătușul specialist în pompe 
verificînd starea dc funcționare și bunul mers al pompelor.

(Urmare din pag. 7)

(sectorul III), Virgil Șarpe, Io 
slf Negra (sectorul IV). Con 
stantin Chlțoiu, loan Bucur 
Vasile Rusu III (sectorul V). 
Petru Popescu, Dumitru Cim 
pean. Carol Vesa (sectorul 
VII). Francisc Duck. Bela 
Munich (sectorul VIII) Ce 
Ie cîteva cuvinte inserate „La 
gazetă" mi s-an părul oare
cum lipsite de concretețe 
și am cerul relații suplimen 
tare secretarului comitetului 
U.T.C., Ion Buciuman. Ce-am 
aflat în plus ? „Se știe — și 
aș putea susține că la noi. în 
mină, toți uleciștil cunosc a- 
cest lucru — că una din sar
cinile cele mai importante 
puse în fața organizațiilor 
U.T.C. de către partid, subli
niată la Congresul al IX-lea 
al U.T.C.. este participarea e- 
fectivă a întregii mase a ti
nerilor la viața economică, 
social-politică și culturală a 
țării, la opera de edificare a 
societății. Consider că forma 
cea mai directă de participa
re a tineretului la opera de 
construcție socialistă o consti
tuie contribuția la înfăptuirea 
planurilor de dezvoltare eco
nomică, la activitatea produc
tivă. Obiectivul esențial al 
organelor șl organizațiilor 
noastre de tineret a fost și 
este tocmai mobilizarea tine
rilor. de la toate sectoarele 
productive. Ia realizarea inte 
grală a sarcinilor economice. 
Cei notați Ia gazetă sînt doar 
o infimă parte dintre tinerii 
care au răspuns, nu numai a- 
firmatlv dar cu întreit elan, 
chemării noastre ca fiecare 
să-și facă exemplar datoria, 
să respecte riguros disciplina

aspri ebs44
de producție N.T.S.-ul, să io 
losească integral timpul de 
lucru. Nu sînt puțini nici a- 
cei tineri care au răspuns cu 
entuziasm acțiunilor de mun
că patriotică pentru colecta
rea fierului vechi și in spri
jinul producție, pe care le-am 
inițiat in lunile trecute. S-au 
colectat, astfel circa 37 to 
ne fier vechi. 4 tone fontă. 
4 tone cupru. Au lost repa 
rate și puse in circuit peste 
65 vagonele și redați exploa 
tării 135 stilpi S.V.J. Aș ține 
să evidențiez, în această di
recție. contribuția adusă de 
uteciștii Alexandru Torbk. 
Ioan Țandrea. Ioan Horvath. 
Petru Buhan și alții. In areas 
tă lună, am intensificat acți
unile in sprijinul producției 
iar acțiunile de muncă patri 
otică pe care le organizăm 
și te vom organiza. în aceste 
zile fierbinți, vor purta din 
ce în ce mai mult un amplu 
caracter de masă.. "

....Trăim în miezul unui e\ 
aprins"-. Cuvintele aceluia 
care-a fost poetul Nicolae La- 
biș s-au înfipt adine în con 
știința tinerei generații, atîl 
de adine încîl au devenit, 
parcă, refrenul unui lait mo
tiv. Lait motivul angajării la 
fapte din ce în ce mai măre 
țe. De ce „lait motiv" ? Pen
tru că răspunsul afirmativ al 
tinerilor la chemări entuzias
te revine, revine mereu, e 
prezent zi de zi, la orice Ioc 
de muncă, în orice organiza
ție. Dar parcă acum, în a- 
cest iulie fierbinte, care ve
rifică profunzimi de inimi 
incandescente, lait motivul 
angajării totale e și mai pu 
temi c...

SÎMBĂTĂ 15 IULIE

Soarele răsare la ora 4,45 
și apune la ora 19,57. Zile tre
cute din an — 197. Zile răma
se — 169.

EVENIMENTE

1835 — S-a născut medicul 
român A.S. Marcovici, înte
meietorul învățămintului de 
clinică medicală in România 
(m. 1886). 1859 — S-a născut 
poetul D. Th. Neculuță (m. 
1904) ; 1943 - \ murit Eugen
Lovinescu, critic, istoric și te
oretician literar (n. 1881);
1945 A apărut ziarul „Apă
rarea Patriei’ (Glasul Arma
tei): 1922 —A fost creat Parti
dul Comunist Japonez (50 de 
ani); 1904 A murit scriitorul 
rus Anton Cehov (n. 17 I 
1860).

FDLME
SÎMBĂTĂ 15 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Silvia ; Republica : Mary 
Poppins, seriile I-II; LONEA: 
— Minerul : Oliver, seriile I- 
II; VULCAN : Felix și Otilia, 
seriile 1 -II ; BÂRBÂTENI : A- 
sediul , URICANI: Mihail 
Strogolf.

TeUFoAn^^

<$• 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.

Miliția Vulcan — 1C8. Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
dc urgențe — 103. Inspecția co
merciala Vulcan — 105.

Teleenciclopedia ; 10,50 Anche 
ta TV: Cil costă și cît valo
rează cercetarea; 11,25 Revis
ta literară TV; 11,55 Emisiu
ne dc divertisment : „Luna și 
trei bani jumate” ; 12,35 Te
lejurnal ; 16,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. Emi
siune în limba germană; 18,15 
Ritm, tinerele, dans; 19,00
Țară de imn. Emisiune de ver
suri ; 19,15 Publicitate; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Raportăm Conferinței 
Naționale a Partidului. Oameni 
și (apte din marea întrecere 
20,15 Tele-enciclopcdia ; 21,00 
Film serial : „Schulmeisler” — 
VI: „Conspirația Mallet" (ul
timul episod); 21,55 Telediver- 
lisment. Marea noastră vedetă: 
Marea. Prelexl umoriști -mu
zical de Octavian Sava și Dan 
Mihăescu ; 22,55 Telejurnal ; 
23,05 ,,Intr-o seară de vară..." 
— romanțe.

SÎMBĂTĂ 15 IULIE

12.30 Intilnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 A-
vanprcmicră cotidiană , 13,30
Radiorecording ; 15,00 Buletin
de știri ; 16,00 Radiojurnal ;
17,00 Știința, tehnică, fantezie.
17.30 Ciștigălori ai trofeului
„Steaua fără nume floarea 
din grădină" : Elena Muntea- 
nu și Viorel Cost in ; 17,45 Mu
zică ușoara de Aurel Girovea- 
nu ; 18,00 Orele serii , 20,00
Tableta de seară ; 20,05 Zece 
melodii preferate ; 20,40 Ma
rea întrecere socialistă in in 
tîmpinarea Conferinței Națio 
nale a partidului Conștiința 
patriotică in acțiune. Reporta 
je, interviuri, comentarii; 21,00 
Hanul melodiilor ; 21,45 Mo 
ment poetic; 21.50 Șlagăre, 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport , 22,30 Ex-
pres-melodii , 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03-6,00 Estrada noc 
turnă. (Buletine de știri la o- 
rele 2.00; 4.00).

VRIMIFA
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Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

1»I1W TARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
inongurarca cipozițlci Practica 

creativitatea in invâtamlnt
(Urmare din pJ£. /)

bila valoare educativă a mun
cii în formarea multilaterală a 
tineretului.

La început, secretarul general 
al partidului, ceilalți oaspeți, se 
opresc in fața unei hărți în re
lief a României, care, prin mij
locirea unui sistem electric, pre
zintă întinsa rețea a învățămîn- 
tului din țara noastră: 14 925 
școli generale, 902 licee, 657 
școli profesionale și tehnice. 46 
institute superioare.

Se vizitează, in continuare, 
standurile școlilor de cultură 
generală, organizate sub lozinca 
..învățăm să făurim obiecte u- 
tilc“. Rețin atenția, cîteva veri
tabile creații tehnieo-științiîice 
— articole electrice și aparate 
de măsură, echipamente fonice, 
elemente de automatizare, alte 
mașini și instalații dintre cele 
mai variate și mai ingenioase. 
Declanșatorul automat, realizat 
de grupul școlar dc la Caran
sebeș, constituie, dc exemplu, 
o invenție brevetată.

Cu interes sînt examinate trei 
tipuri de laboratoare — de bio- 
logic. fizică și chimie — dota
te cu aparatura necesară exe
cutată în întregime de elevi.

Dar nu numai laboratoarele 
și atelierele sînt beneficiarele 
mesajului de creație tehnică pe 
care îl poartă cu sine cea mai 
tînără generație. Uzinele înseși, 
după investițiile făcute pentru 
dotarea tehnică a școlilor pa
tronate. primesc o cotă-parte 
din rodul acestor investiții, sub 
formă de piese și aparate, lu
crate de elevi și introduse ne
mijlocit în fluxul tehnologic.

In secțiile aparținînd școlilor 
profesionale și liceelor de spe
cialitate, lucrările expuse îm
brățișează o multitudine de do
menii. Este o veritabilă micro- 
expoziție a economiei naționale.

Apreciind realizările obținute 
în școlile profesionale și în li
ceele de cultură generală ca un 
început al procesului complex 
de legare strînsă a învățămîn- 
tului de viață, de sfera produc
ției materiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază în cadrul 
discuțiilor cu conducerea Minis
terului Educației și Invățămîn- 
tului. cu cadrele didactice și 
specialiștii prezenți. necesitatea 
unei orientări ferme spre acti
vitatea direct productivă meni
tă să conducă la o pregătire 
temeinică, de specialitate a tî-

neretului. Indicațiile secretaru
lui general vizează însflși struc
tura actuală a învfițâmîntului 
de toate gradele, galonînd direc
ții precise șl clare care să 
schimbe raportul existent astăzi 
între școala profesională, cea 
de cultură generală și liceele 
dc specialitate. Ponderea pre
gătiri' elevilor școlilor pro
fesionale trebuie să o aibă 
lucrul nemijlocit 
rele fabricilor 
lor. sub îndrumarea celor mal 
buni muncitori și maiștri, pen
tru a se califica în meseria a- 
leasă, urmînd ca studiul teoretic 
și dc cultură generală să-l 
facă la sfîrșitul orelor dc pro
ducție. După-amiaza sau scara.

Datorită generalizării învăță- 
mîntului de 10 ani. absolvenții 
acestuia să fie încadrați în pro
cesul muncii fie în industrie, 
fie în agricultură, în așa fel In
cit lucrind. cot la cot cu mun
citorii din fabrici, cu cei dc pe 
ogoare și învățînd. totodată, 
la cursurile serale, să dobîn- 
dească în 2—3 ani o pregătire 
corespunzătoare celor dc la șco
lile profesionale.

Referitor la liceele dc specia
litate, secretarul general abor
dează un întreg complex 
probleme privind profilul 
structura actuală a acestor uni
tăți școlare, apreciind câ în pre
zent există o adevărată fărîmi- 
țare a profilului lor. Este nece
sar ca unicul coordonator să 
fie Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, celelalte ministe
re Și organe centrale, urmînd 
să asigure condițiile necesare 
procesului de producție pro- 
priu-zis pentru temeinica pre
gătire dc specialitate a elevi
lor. Aceste licee trebuie să de
vină adevărate fabrici, cu pla
nuri de producție, elevii lucrînd 
împreună cu profesorii la reali
zarea unor produse necesare 
atît economiei naționale, cît și 
exportului, directorul școlii pu
țind fj socotit un adevărat di
rector de fabrică. Sigur, aceas
ta implică mutarea centrului 
dc preocupări spre activitatea 
direct productivă, elevii urmînd 
să dobîndească noțiunile de spe
cialitate muncind pe schimburi, 
nu în sălile de clasă, ci în ha
lele uzinelor, pe ogoare. în la
boratoarele chimiei sau în alte 
locuri, potrivit soecialității spre 
care tind-.

Sala consacrată învățămîntu- 
lui superior se legitimează prin 
semnificative grafice și panouri

în 
Și

atelie- 
uzîne-

de

Cjjțre oglindesc dezvoltarea cer
cetării științifice universitare. 
Standurile, parcurse relevă con
tribuția la progresul industriei 
și agriculturii, al tehnicii, me
dicinii, arhitecturii, biologiei, 
chimiei fizicii, matematicii, in
formaticii, ciberneticii ccono- 
raîpe, electronicii, științelor so
ciale.

Relcvînd realizările studenți
lor șl ale cadrelor didactice, atît 
în domeniul cercetării științifi
ce, cît și în activitatea produc
tivă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă faptul că ele 
nu sînt încă pe măsura condi
țiilor create și a marilor cerințe 
impuse de Viață.

Atelierele și laboratoarele in
stitutelor politehnice și ale fa
cultăților din Învățămînlul teh
nic superior nu sînt puse în 
adevărata lor valoare, pentru 
ca produsele, mașinile și utila
jele făurite de studenți și cadre
le didactice să fie date cît mai 
rapid în producție, Am rămas la 
nivelul cercurilor științifice stu
dențești, aprecia secretarul ge
neral al partidului. învățămîn- 
tul tehnic superior nerăspunzînd 
integral cerințelor majore ale e- 
conomici naționale.

La sfîrșitul vizitei, elevi, stu- 
denți, cadre didactice și-au rea
firmat voința de a munci fără 
preget, de a se pregăti temeinic 
pentru ziua cînd își vor ocupa 
locurile în producția de bunuri 
materiale și spirituale a țării, 
de a sluji cu devotament și dă
ruire partidul, poporul, patria 
socialistă, contribuind tot mai 
activ la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

Sesiunea Consiliului
Economic și Social 

al O.N.U.
GENEVA 14 (Agerpres). — In 

cadrul celei de-a 53-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), care 
își continuă lucrările la Gene
va, la punctul „Dezvoltarea in
dustrială" a luat cuvîntul re
prezentantul român Nicolae 
Dinu.

Subliniind interesul pe care 
țara noastră îl manifestă față 
de activitățile O.N.U. în dome
niul promovării dezvoltării in
dustriale, vorbitorul a mențio
nat că acest interes derivă din 
faptul că România a pus și pu- ‘ 
ne în centrul politicii sale eco
nomice dezvoltarea industrială. 
Experiența României demon
strează că pentru o țară cu o 
economie în curs dc dezvoltare, 
industrializarea reprezintă un 
puternic factor dinamizator pen
tru toate ramurile economiei na
ționale. ♦-

ROMA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea trans
mite : Prezentind raportul la 
Congresul al IV-lca (extraordi
nar) al Partidului Socialist Itali
an al Unității Proletare (PSIUP) 
Dario Valori, secretar general 
al partidului, a spus: „Tema 
actualului congres este opțiu
nea partidului pentru unitatea 
de clasă. Marea majoritate a 
tovarășilor s-au exprimat în fa
voarea aderării la Părtidul Co
munist Italian. Chemați să con
firmăm această alegere, sintem 
conștienți că este vorba, fiir^ 
falsă modestie, de o hotărîre do 
importanță istorică".

Manifestările
desfășurate în cadrul 

„Săptămînii Mării
Baltice”

BERLIN 15 (Agerpres). — Fo
rumul tineretului, conferința in
ternaționala a femeilor șl 
14-lea seminar internațional al 
pedagogilor — manifestări desfă
șurate în cadrul „Săptămînii 
Mării Baltice" de la Rostok 
(R.D. Germană), și-au încheiat 
lucrările.

In declarațiile adoptate, rele
vă agenția A.D.N., participants 
se pronunță pentru începerea 
neînlîrziata a pregătirilor multi
laterale ale conferinței general- 
europene de securitate și cola
borare. Reprezentanții celor 45 
de organizații de tineret și stu
dențești din țările riverane la

nl

Marea Baltică șl Norvegia, care 
au participat la Forumul tinere
tului, au relevat necesitatea 
stabilirii unor relații politice 
normale între toate statele eu
ropene, pe baza principiilor in
tegrității teritoriale și a egali
tății suverane, precum și a dez
voltării unor forme avantajoase 
de colaborare între ele pe plan 
economic, lehnico-șliințific șl 
cultural. Ei și-au afirmat dorin
ța ca pregătirea și realizarea, 
în 1972, la Helsinki, a unei con
ferințe a tinerelului pentru 
securitatea europeană să consti
tuie o contribuție eficientă la 
edificarea unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

Camera Comunelor a aprobat
aderarea Angliei

LONDRA 1-1 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : Joi seara, aproape 
de miezul nopții. Camera Co
munelor a aprobat. în cea de-a 
treia citire, cu o majoritate de 
numai 17 voturi, proiectul gu
vernamental privind modifica
rea legislației britanice, in ve
derea aderării la Piața comu
nă. Pentru completarea proce
durii parlamentare necesare a- 
derării, proiectul urmează să

încheierea lucrărilor Convenției 
Partidului democrat din S. U. A

Primirea 
din Republica

delegației 
Africa Centrală

(Urmare din pag. 1)

In cadrul convorbirii, părțile 
au relevat cu satisfacție evolu
ția pozitivă, ascendentă a le
găturilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și M.E.S.A.N., 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Africa Cen
trală.

cestor deziderate vitale ale epo
cii noastre este strîns legată de 
construirea unor noi raporturi 
între state pe baza deplinei c- 
galități în drepturi, a respectă
rii independenței și suveranită
ții naționale, a neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, a asigurării dreptului 
fiecărui popor de a-și alege li-

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Lucrările Convenției 
de la Miami Beach a Partidu
lui democrat, consacrate desem
nării candidatului pentru alege
rile prezidențiale din toamnă și 
aprobării programului electoral 
al partidului, s-au încheiat vi
neri dimineața.

Cea de-a patra și ultima șe
dință a fost marcată de trei e- 
venimente: rostirea de către 
George McGovern a discursului 
de acceptare a învestiturii, ale
gerea și numirea de către dele
gați a senatorului Thomas Ea
gleton, ^statul Missouri, drept 
candidat pentru funcția de vice
președinte și, în sfîrșit, sosirea 
la Miami Beach a senatorului 
Edward Kennedy.

In discursul de acceptare a 
învestiturii, senatorul McGo
vern a declarat: „Nu am un 
plan secret de pace pentru Viet
nam. Am un singur plan, și a- 
cela este public. Voi pune capăt 
bombardamentelor lipsite de 
sens 'din Indochina chiar în zi*

ua preluării funcției de pre
ședinte. Nu se va mai putea 
vorbi de bombardamente asu
pra digurilor și orașelor din 
R.D. Vietnam. In 90 de zile de 
la preluarea funcției, toți solda- 
ții și toți prizonierii de război 
americani se vor fi întors aca
să. Refcrindu-sq la sprijinul a- 
cordat de S.U.A. regimului, sai- 
gonez, candidatul Partidului de
mocrat a spus : „Să luăm hotă- 
rîrea de a nu mai vărsa vreo
dată sîngele tinerilor acestei 
națiuni pentru a sprijini

străinătate un client care nu re
prezintă pe nimeni".

McGovern a adăugat că, în 
timpul ultimelor patru adminis
trații, democratice și republica
ne, „un teribil război a fost pus 
la cale cu ușile închise. Eu do
resc, a menționat senatorul, ca 
aceste uși să fie deschise, iar 
războiul să fie închis".

Senatorul Thomas Eagleton a 
fost desemnat, cu o majoritate 
de două treimi de către delega
ții la Convenție, drept candidat 
pentru funcția de vicepreședin-

mai fie discutat și aprobat de 
Camera Lorzilor. După toate 
probabilitățile, aceasta se va 
încheia în cursul lunii august 
a.c.

In cadrul dezbaterilor, adver
sarii aderării la C.E.E. au com
bătut ideea intrării in Piața co
mună. argumentînd că. odată 
înglobată în cadrul comunitar, 
țara va fi lipsită dc o, serie de 
prerogative ale suveranității 
sale, urmînd să se supună nor
melor Pieței comune, care, po
trivit proiectului de lege. ..vor 
prevala în orice împrejurări a- 
supra legilor britanice".

„Acest proiect, a declarat, de 
pildă, deputatul laburist Peter 
Shore, nu face altceva decît 
să schimbe întregul curs al 
istoriei noastre parlamentare. 
Puterea de a adopta hotăriri a 
fost transferată unei autorități 
din afara granițelor țării".

Vorbind în numele guvernu
lui, Geoffrey Howa, avocatul 
principal al statului, a încercat 
să contracareze criticile opozi
ției. afirmînd că ..discuțiile ca
re au loc în prezent asupra 
proiectului constituie o dovadă 
a exercitării suveranității parla
mentare".

După cum s-a stabilit, data 
aderării oficiale a Angliei la 
Piața comună va fi 1 ianuarie 
1973.

Telex Telex

• După cum relatează ziarul 
„L’Unlta". Agostino Novella, 
membru al Biroului Politic șl 
al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, a avut, la Paris, o 
înlilnlrc cu Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez, In 
legătură cu evoluția recentă a 
situației din țările respective, 
In special după alegerile gene
rale din Italia și semnarea pro
gramului comun de guvernare 
Intre P.C.F. șl P.S.F.

• Agenția Prensa Latina in 
formează că. in cadrul unei con 
ferințe de presă, desfășurată la 
Santiago de Chile. in prezența 
membrilor Comisiei Politice a 
P.C. din Chile, Luls Corvalan. 
secretar general al partidului, 
a făcui cunoscut că la 20 iulie 
va avea loc o mare adunare 
populară in sprijinul măsurilor 
inițiate de guvernul președinte
lui Salvador Allende. Totodată, 
el a anunțat convocarea unei 
plenare a Comitetului Central 
a) P.C. din Chile pentru a exa
mina problemele agrare.

® Ministrul iordanian de ex
terne, Abdallah Salah, a decla
rat ca țara sa este dispusa să 
colaboreze cu ambasadorul Gun
nar Jarring, in vederea aplică
rii rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 19G7, 
privind soluționarea pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat.

© Crucea Roșie vesl-germa- 
nă a dat publicității un bilanț al 
victimelor accidentelor de mun
că de pe șantierul olimpic de la 
Munchen. Potrivit acestui bilanț 
in cei trei ani de cînd au înce
put lucrările, cinci persoane 
și-au pierdut viața, iar 4 230 au 
fost rănite, dintre care 840 grav.

®- La Berlin s-a deschis cea 
de-a 14-a sesiune a Comitetului 
comun pentru colaborare econo
mică și tehnico-știintifică între 
R.D. Germană și R.S. Cehoslova
că, informează agenția ADN.

© La Damasc au început con
vorbiri economice siriano-irakie- 
nc cu privire la adoptarea unei 
poziții comune în problema pe
trolului — relatează aqenția 
MEN.

© Vorbind în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Houston, academicianul B. 
N. Petrov și adjunctul directo
rului N.A.S.A., G. Low, condu
cătorii grupelor de specialiști 
sovietici și americani, partici
pante la elaborarea unor mij
loace comune de realizare a 
apropierii și joncțiunii unor 
nave cosmice ale celor două 
țări, au relevat că. în pregătiri
le pentru zborul comun al na
velor cosmice sovietică și ame
ricană au fost realizate pro
grese substanțiale.

• In primele cinci luni ale 
anului tn curs, deficitul comer
țului exterior al Spaniei s a ri
dicat la 73.6 miliarde pesetas — 
cu peste 20 de miliarde de pe
setas mal mult decit deficitul 
perioadei corespunzătoare a a- 
nulul trecut.

• In localitatea bulgară \ ar- 
na s-a deschis prima conferință 
europeană a tinerilor membri 
aj organizațiilor <lc Cruce Ro
șie, care se desfășoară sub pa
tronajul lui Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului d«- Siaj al 
R.P. Bulgaria

© La Festivalul Interna
țional de folclor, care s-a 
desfășurat intre 7 și 12 iulie 
a.c. în localitatea Bursa din 
Turcia, ansamblul folcloric 
„Țarina" al Fabricii de sticlă 
din Turda a obținut un fru
mos succes. Seară de seară, 
ansamblul românesc a cules 
aplauzele zecilor de mii de 
spectatori care au urmărit 
desfășurarea festivalului.

® Agenția Taniug informea
ză că guvernul Japoniei a u- 
probat Iugoslaviei un credit ia 
valoare dc 9,240 miliarde y. ai 
(30 milioane dolari), ca ajuior 
financiar pentru progri mul iu
goslav de stabilizare și dez
voltare a economiei. Creditul 
este acordat pe un termen de 
12 ani și cu o dobîndă d. 5.5 
la sută. Acesta este al doilea 
credit acordat Iugoslavie; de 
guvernul japonez. Primul, in 
valoare de 1,8 miliarde yeni a 
fost acordat în 1966.

® Delegația Ministerului A- 
griculturii Industriei Alimenta
re și Apelor al Republicii So
cialiste România, condusă rlc 
conf. dr. ing. Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului, care fa
ce o vizită de documentare în 
R.P. Bulgaria, a fost primită 
vineri de Vfilcan Șopov, minis
trul agriculturii și industriei a- 
limentare al R.P. Bulgaria La 
întîlnire a fost prezent Iosif 
Miclos, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Ambasadei României la 
Sofia.

• Kim Ir. prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit, joi, pe 
Ion Datcu, reprezentant perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., care efectuea
ză o vizită la Phenian, anunță 
ACTC. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire prietenească.

© Președintele Comisiei de 
politică externă a Bundestagulul 
Gerhard Schroeder, a părăsit joi 
Bonnul plecînd spre Pekin.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
La Sopot se desfășoară în aces
te zile turneul internațional de 
tenis pentru „Cupa Mării Balti
ce".

In primul tur al probei de 
simplu bărbați, jucătorul român

trei ori consecutiv, a intrat din 
nou în impas ca urmare a ne- 
prezentării lui Robert Fischer 
la cea de-a doua partidă, după 
ce pierduse și prima partidă la 
masa de joc.

Luînd act. de forfaitul lui Fi-

Pe de altă parte, Fischer nu 
a adresat arbitrului principal 
nici o explicație în legătură cu 
noile sale pretenții, dînd dova
dă și de lipsă de respect față 
de miile de spectatori veniți la 
sala de joc pentru a urmări

Șantierul
I.L.H.S. VaIaa «jiului


