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Vineri, 25 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat a) Republicii Socialiste 
România a primit pe Maneh 
Said Al Aliba, ministrul pe
trolului și industriei din Abu 
Dhabi.

Ea primire a participat Ion 
M. Nicolae, adjunct al minis
trului industriei chimice.

Oaspetele a transmis un cor
dial mesaj din partea președin
telui Emiratelor Arabe Unite 
In caro acesta îșl exprimă ad
mirația față de succesele obți
nute în dezvoltarea României, 
sub conducerea înțeleaptă a

președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și speranța că in viitor 
se vor dezvolta legături și 
o colaborare fructuoasă între 
România $1 Emiratele Arabe 
Unite.

Mulțumind pentru mesajul ce 
l-a fost transmis, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat la 
rîndul său un salut călduros 
președintelui Emiratelor Arabe 
Unite, exprimînd dorința Romă 
nici socialiste de a promova 
larg colaborarea cu acest stat, 
cu țările arabe, pentru a făuri 
relații de tip nou bazate pe 
respect și avantaj reciproc.

fn cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate pro

bleme privind legăturile de co
laborare economică dintre cele 
două state. Relevîndu-sc cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
raporturilor economice reci
proc avantajoase, s-a apreciat 
că există largi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea 
lor, pentru dezvoltarea coope
rării pe multiple planuri. S-a 
subliniat, totodată, că în condi
țiile lumii contemporane, afir
marea independentă a statelor, 
dezvoltarea lor de sine stătă
toare reprezintă o condiție fun
damentală pentru întărirea pă
cii, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Angajare fermă, cu responsabilitate 
comunistă pe traiectoria îndeplinirii 

sarcinilor trasate
de Conferința Națională a partidului

•ameni

VITEZE MARI DE AVANSAREInstantaneu
mineresc

LA LUCRĂRILE MINIERE
fost ? certitudinea producției viitoareCu planul pe 8 luni realizat

lumea
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Laboranta Gertrude Petrik 
detcrminînd concentrația de 
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Adunări

oamenilor
muncii

amîndol, 
mare pe chi-

pildă, cercetătoarea Ing. Elena 
Hindoreanu a pledat pentru or
ganizarea unor consfătuiri cu 
tematică lărgită ale specialiști
lor din diferitele laboratoare ale

dc la S.C.S.PI.

Sînt oameni ca 
re îmi pro
voacă o stra

nie stare sufleteas
că, care mă ÎDspăi- 
mîntă aproape, dai 
care mă și liniștesc 
totodată, mă înfrigu- 
rează căutarea și ne- 
găsirea „galeriei” că
tre inima lor, ne- 
dezvăluindu-mi-se în 
Bici ud chip, și-mi 
aduc înlăuntru pa
ce prin siguranța 
cu care își poartă 
pașii. prio bărbăția 
și căldura fiecărui 
gest. „Ce zace în el. 
nu spune—“ — îl ca
racterizează solia lui 
pe minerul șef 
brigadă loan 
non unul ( 
frontaltștil de 
a! Lupeniuluî. 
tnșl. IoaD
Știe să se 
pe sine. A 
de ani și ani („de 17 
sînt la sectorul ăsta. 
Ku mă gîndesc să-l 
schimb”...) 
Iască 
tăria

lă activitate destina 
tă să dea roade bo
gate în cinstea săr
bătorii Eliberării, cca 
dinlîi de după con
cediu pentru loan 
Solomon. înainte de

de 
Solo- 

dintre 
bază 

Și, lo- 
Solomon 
exprime 
învățat

Ne aflăm în zl 
dc august, pli
nă de o febri-

coborîrea la ort 
apropie de șeful 
de schimb, Francisc 
Culccr:

— Cum o
(cît a lipsit dînsul...).

— Ar fi fost cum 
ar fi fost da' tirîm 
la mașina asta pe 
acia, și de mers nu 
merge... (e vorba de 
Salzgitterul încărcă
tor de cărbune de 
la frontalul 4 vest, 
care are cam de mul
tișor motorul în re
parație la 
Poate pînă 
n8...j.
- Ei. las'

După șut. în sa
la < dă
cu de

Francisc Katona. cel

care intră c 
bul al doilea :

- ...și eu am lost 
plecat cîteva 
da’ iată, am 
nit...

— Păi. binc-ai 
cut măi, îi surîde 
Solomon. Ca să Înce
pem treaba ca 
mea...

— Da' te văd 
tin cam abătut...

— Ei, ce să 
nimic... Așa-i 
concediu. Da
vin eu...

— Apăi spune, 
că e să mă cert 

las' pe mine, 
eu, n-

bună
facă
treabă I Dacă cineva 
nu poate, să-l ajuți I 
Dacă nu vrea 
obligi o tîră...”

A nu vă lega doar 
de ultimul cuvînt.

T. MORAR

Dacă ar trebuie să înscriem intr-un panou de onoare 
rezultatele brigăzii lui KALMAN GEZA am putea nota, în 
primul rînd, PLANUL REALIZAT LUNA DE LUNA. 
Despre depășiri ar vorbi mai bine, însă, cifrele : în lu
na iulie, 12 ml peste plan ; sarcina realizată în proporție 
de 116 la sută.

...Viteza de înaintare este de 3-4 ml pe zi și în această 
lună. Planul pe această lună, dc 79 ml, va fi realizat îna
inte de termen, poate cînd veți citi aceste rînduri se va 
parcurge ultimul metru..

...Șeful sectorului II al E.M. Paroșeni. ing. GHEORGIIE 
MARCHIȘ, îmi vorbește despre brigada lui Gcza :

— Băieții aceștia ..trag cu dinții" de fiecare metru 
întotdeauna...

„Băieții" lui Kalman Gcza se numesc FRANCISC TA- 
MAȘ, ARPAD DOMOKOȘ, BELA PETERF1, șefi de schimb, 
IOAN BOARIU, NICOLAE PLEȘA, ajutori de mineri. Ei, 
și toți ceilalți. Pentru că despre toți Kalman Geza are un 
cuvint de spus, cuvînt de apreciere, de laudă.

...In luna iunie ortacii au dat 109 ml.

După cum ne informează șeful atelierului de zonă 
C.F.R. Petroșani, tovarășul ILIE ARDELEAN, colectivul u- 
nității a reușit să-și îndeplinească sarcinile de producție pe 
8 luni, în ziua de 20 august a.c.

Fructificarea cu pricepere a inițiativelor venite din 
masa de muncitori, valorificarea intensă a rezervelor inter
ne, preocuparea fa(ă de ridicarea nivelului profesional al 
celor ce muncesc și folosirea deplină a celor 8 ore dc mun
că au contribuit Ia depășirea indicatorului de creștere a 
productivității muncii cu 20 la sută, reducerea prețului de 
cost cu 8 la sută și realizarea pe această cale a unei eco
nomii de 40 500 lei. Timpul de imobilizare a vagonetelor 
intrate în reparație a fost totodată redus cu 18 la sută.

In obținerea acestor merituoase rezultate s-au evidențiat 
brigăzile complexe conduse de comuniștii Ion Godeanu și 
Ion Straja, echipele de meseriași în frunte cu Ion Benches, 
Petre Mocanu. Victor Gcț, Ion Iliuță, Ion Lăzărescu șî Au
rel Popescu, maistrul Virgil Colțatu și tehnicianul Nicolae 
Colceru.

Bilanțul primului semestru ca și al prhneloi șapte luni din 
cel de-al doilea an al cincinalului, este rodnic pentru colectivul 
sectorului XI investiții al exploatării miniere Petrila. Flecare zi 
cîștlgată în bătălia pentru punerea în funcțiune înainte dc vre
me a unor noi lucrări miniere și instalații din subteran și de 
la suprafață, pentru asigurarea din timp a viitoarelor capacități 
de producție ale minei va crea posibilitatea extragerii a mii de 
tone cărbune peste plan, încheierea mal devreme a clncinalu 
Iui.

Răspunsurile date de către inginerul CAROL
șeful sectorului, la întrebările noaslre, dat fiind locul 
pe care sectorul îl ocupă în 
un pozitiv și eliclent schimb 
investiții din Vale.

— Care sînt principalele o 
biective puse în funcțiune ? Cum 
se prezintă bilanțul activității 
sectorului pe care îl conduceți ?

— Preocuparea noastră per
manentă este de a pune în va
loare cît mal multe rezer
ve de cărbune. De la sfîr- 
șitul anului 1971 și pînă 
la sfîrșitul primului semes
tru din acest an lucrările de 
investiții executate de sector de
pășesc valoarea planificată cu 
641 000 lei, la care aș adăuga a-

La Lupeni

Pași fermi pe calea 
extinderii inițiativelor 
izvorîte din experi 

ența minerească

problemele majore ale procesului 
de eilracfic minieri

Sentimentul pe care ni l-au 
transmis cu o deosebită forță 
de convingere dezbaterile pri
lejuite de adunarea generală a 
oamenilor muncii din cadrul 
Stației de cercetări pentru secu
ritate minieră din Petroșani a 
fost acela al nevoii de autoper- 
feeponare. Fără îndoială, colec
tivul de cercetători de aici — 
urnaînd aceeași cale fertila pe 
care s-au angajat de ani de zi
le —, a reușit în primul semes
tru al anului curent, prin efor
turi susținute, să adauge la 
„zestrea" adunată pînă acum 
noi realizări de valoare ca : sta
bilirea pentru prima oară in 
țara noastră a unor norme de 
calitate privind apa utilizată în 
industria minieră la perforajul 
umed, conceperea unui dispo
zitiv acustic de alarmare, crea
rea n două variante de ventil 
Glectropneumalic, ceea ce va 
conduce la eliminarea importu
lui acestuia. Dar Înfăptuirile a- 
cestea nu sînt de natură să-l 
mulțumească pe deplin pe cer
cetătorii de la S.C.S.M., el simt 
acut necesitatea de a le îmbo
găți cu altele și mai prețioase,

în consonantă cu exigentele 
prezentului și ale viitorului. I- 
postazele sub care s-a vădit în 
timpul adunării setea puternică 
de aulodepășire a colectivului 
în cauză au fost diverse. De

generale 
ale

stației, destinate să valorifice 
superior tezaurul de idei al co
lectivului întreg, să dea o orien
tare mai bună studiilor între
prinse. In vederile ing. Mihai 
Pătrașcu, director adjunct știin
țific. acestea nu pot fi insă de
ci t o completare a deselor In
cursiuni pe care cercetătorul 
este dator să le facă la mină în 
scopul cunoașterii în detaliu a 
realității în care se desfășoară 
procesul de extracție, căci nu
mai în baza „recepției" exacte 
a problematicii subteranului se 
„emil" soluții adecvate, cu ma
ximum de eficientă. Concomi
tent însă cercetătorii trebuie să 
fie In permanentă „pe emisie" 
în ceea ce privește ultimele cu
ceriri de pe mapamond, în sfera 
lor de activitate, pentru evita
rea unor paralelisme de prisos, 
pentru adaptarea unor modali
tăți de rezolvare avantajoase e- 
conomic la condițiile noaslre. 
Atingerea acestui deziderat le-o 
mijlocesc materialele bihlioqra-

„Recordurile au viață scur-
I" — cuvintele aparțin E- 

roulul muncii socialiste, Petre 
Constantin, șef de brigadă la 
mina Lupeni, cel care a lan
sat inițiativa „două cicluri, în 
plus, în medie lunar pe aba
tajele frontale", inițiativă ca
re a găsit teren fertil de apli
care în mai toate frontalele 
Văii Jiului.

— Fiecare miner trebuie să 
folosească cele șase ore nu
mai la eliberarea 
îșl susținea opinia Petre Con
stantin. Dacă în ’ ’
neam într-un ritm 
lucru 8,5 tone pe post, în au
gust, datorită organizării su
perioare a producției și o 
muncii în care să nu mai e- 
xiste „goluri", eliminînd sla
ba aprovizionare cu material 
cu vagonele goale — un de
ziderat pentru care ultimul 
cuvînt îl are conducerea mi
nei — vom ajunge la 10,3 'o- 
ne cărbune pe post.

Astăzi, un număr de 6 bri
găzi de Irontaliști, Grigore 
Moldovan, Ioan Solomon, Va- 
sile Caila, Mihai Bologa. Titl 
Pîrvu, reconstituind datele 
tehnice ale inițiativei, acești 
șefi de brigadă și ortacii lor, 
au început să scoată cărbune 
cît mai aproape de cele 11 
tone. Brigada Iui Cristian Pom
pei a realizat 10,70 tone căr
bune pe post, fată dc 8,5 tone 
cit era planificat. Așadar, o- 
biecllvul chemării la întrece
re pentru colectivele de mun
că din abatajele frontale de 
la Lupeni a devenit o reali
tate. „Noi trebuie să stabili 
zăm randamentul de 10 tone, 
să reușim zilnic să extragem 
10 sau peste 10 tone, spunea 
.șeful de brigadă Vasile Caila. 
Atunci Inițiativa, numai a- 
tunci îșl va atinge scopul". 
Inițiativele au o audientă con
cretă la mai toate brigăzile 
din subteranul lupenean.

Să realizăm o viteză 
die de avansare lunară de 100 
ml pe exploatare și pe fiecare 
brigadă I — cel puțin la Lu
peni, cuvîntul s-a înscris prin
tre acelea menite să dea preg
nantă unor maxime dorințe 
de ordin spiritual. „Este edi
ficator cred — mărturisea șe
ful de brigadă Nicolae Ungu- 
reanu, unul din cei cinci bri
gadieri care au îmbrățișai șl 
extins inițiativa uricănenilor 
— că inițiativele sînt un fel 
de promotoare, niște rampe 
de lansare, un imbold de a te 
întrece cu tine însuți". Cum 
s-a ajuns aici ? Cum a reușit 
colectivul acestei exploatări 
să învingă inerția și să cree
ze o platformă solidă de pre
luare a acestor initiative por
nite din experiența și rutina 
unor oameni cunoscători ai 
procesului dc producție, pen
tru obținerea unor rezultate 
din ce în ce mai bune în 
creșterea producției de căr
bune ?

— Dacă este să vorbim de 
initiative — spunea tehnicia
nul Ștefan Nagy, din sectorul 
l — am încercat toate alter
nativele pentru ca acestea 
să-și găsească teren de apli
care, cîmp larg de acțiune și-n 
abatajele noastre. In luna sep
tembrie. vom lucra în plin, 
în toate abatajele cameră cu 
trei schimburi, reducînd 
schimbul IV cu circa 15 oa
meni, forță cu care, de fapt, 
vom completa celelalte schim
buri, mărind producția de 
cărbune cu 1800 — 2000 tone 
lunar. Ce se va înlîmpla in 
schimbul IV? Ei bine, acc-'i 
electiv va fi 
în

proape încă 1,5 milioane prelua 
te de noi în plus fată de planul 
de stat initial, din sarcinile al
tor exploatări miniere din bazin. 
Ca și în anii trecuti, am reușit 
și în această primă parle a anu
lui să realizăm planul fizic de 
lucrări miniere în proporție de 
101,5 la sută la metri liniari și 
de 105,4 la sută la metri cubi. 
Valoarea lucrărilor puse în 
funcție în aceeași perioadă se 
ridică la peste 14 000 000 lei, 
principalele lucrări predate dînd 
posibilitatea pregătirii unor noi 
capacități de producție la sec
toarele I, II și V ale minei. Cel 
mai urgent obiectiv — transver
sala vest din blocul II, orizon 
Iul XVI — a fost terminată îna
inte de termen cu peste două 
luni, prin contribuția deosebită 
a brigăzii conduse de Petru 
Tătar, brigadă care a reușit în 
luna mai, să depășească avansa
rea do 100 ml într-o galerie du
blă cu profil de 12,5 mp.

— Știu că aveți în preocupă
rile actuale unele lucrări care 
reprezintă urgențe și care impun 
eforturi și atenție mărită pentru 
încheierea lor la timp. Ce în
treprindeți pentru a răspunde 
prompt necesităților ?

— In adevăr este necesar - 
și activitatea sectorului este 
concentrată aici — să încheiem 
în termenul stabilit complexul 
de lucrări subterane și de su
prafață de la putui de extracție

numărul 2 E a caiui punere in 
funcțiune va da posibilitatea eli
berării puțului auxiliar de func
țiile actuale, permițind adincirea 
lui sub orizontul XIV și, mai a- 
les, reamenajarea și transforma
rea sa în anii viitori într-un pul 
modern dc extracție, utilat cu 
schip. In același scop, accelerăm 
lucrările miniere de la orizon
tul XVI care vor face legătura 
cu putui 2 E. lucrări cu profil 
de 22 mp la care preconizăm ob
ținerea unor viteze sporite prin 
organizarea muncii în brigăzi, 
complexe de săpare și belona- 
re.

Cunoscind valoarea scurtării 
termenelor de predare a investi
țiilor și pentru a asigura urgent 
cîmp de desfășurare lucrărilor 
de pregătire a viitoarelor linii 
de front active, brigăzile de 
mineri care lucrează la transver
salele de la orizontul XIV, bloc 
0 și orizontul XIV B, bloc I au 
îmbrățișat valoroasa inițiativă 
lansată de minerul Constantin 
Grădinaru de la mina Uricani: 
100 ml avansare in medie lunar 
pe brigadă și exploatare la lu
crările de deschideri și pregătiri, 
iar ca rezultat, in cursul lunii iu
lie brigada lui Arpad Kadar a 
„atins" o avansare lunară de 
103 ml.

In paralel cu execuția con
strucțiilor miniere urmează să 
mărim ritmul de montaj, să dez
voltăm rețeaua de aer compri
mat a minei, cea a instalațiilor 
de forfă și iluminat ca și cea 
a conductelor de rambleu.

— Pentru a vă susține angaja
mentele și pentru ca activitatea 
ce se desfășoară să îie eficien
tă, ați întreprins și va trebui 
încă să aplicați unele măsuri. 
Pe care din ele le considerați e- 
sentiale șl cum credeți că au

folosit 
pentru

Dem. D. IONAȘCU
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muncă... Mai tîrziu mi-am ! 

dat seama de rostul tinerilor I 
în abataj și am început să-i J
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minerul DUMITRU PERJU. I 
Știu ei singuri și fără ajulo- |
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dă' am asistat la discuția lor. ■ 
Nimic nu părea spectaculos. |

I
I
I
II

— Tinerii sînt viitorul mi
nei. Acolo unde există tine
rețe, vigoare șt entuziasm, 
rezultatele sini altele. De 
fapt, nici noi, ăștia trecuți 
de prima tinerețe, nu sintem 
bătrini.

Am căutat corespondența 
acestui mod de a gindi in 
faptele de muncă din uni
versul abatajului unde mun
cește brigada condusă de 
ȘTEFAN GHIOC. Am aflat 
că împărțirea pe schimburi a 
oamenilor 
motivare 
vlrstnicii, 
riență și 
porțional. 
capacitate, 
întotdeauna

are un rost al ei, o 
concretă; intii 

minerii cu expe- 
rutină, apoi pro- 

după volnicie și 
tinerii. Deci, 

condițiile
nu 
de

IZVORUL
VIU

muncă sini hotărîtoare.
— De cind ești miner, to

varășe Ghioc ?
— Am început la __ ,

am continuat la Lupeni și de 
cițiva ani sînt aici la Dilja.

Las înadins întrebarea in 
suspensie pentru că, n-aș 
vrea să-l stinjenesc.

...„Pentru miner nimic nu 
este vechi. In fiecare zi o 
iei de la capăt. Șutul începe 
la „poartă", ca să fiu in ton 
cu obiceiul nostru, al cobo- 
ritorilor subpămînteni". Eu 
nu sînt brigadier cu vechime, 
în 1968 am avut brigadă, dar, 
credeam eu, eram prea tî
năr, nu mă „copsesem' la 
minte și am renunțat. Ar fi 
greu de spus cum am ajuns 
din nou... M-a chemat șeful 
de sector și fără să-mi dea 
răgaz m-a „numit" i „Ștefane, 
ai ghinion / De azi, iei in pri
mire brigada lui...". Și n-am 
avut ce să fac. Tinăr, tînăr, 
dar începutul il făcusem".

Sînt vorbele lui Ștefan, un 
„fost' tînăr, un om care îm
preună cu ortacii lui au dat 
de la începutul anului peste 
1 600 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan .

...„Cînd intr-o brigadă ai 
frați, sau tată și jiu, drept 
să-ți spun nu Ști ce să crezi. 
De fapt, m-am mirat cind 
Cezar Condurache și-a adus 
fiul în abataj. Petrică termi
nase Liceul '~J----- - ’
deh' — c_ ......... ________
venții credeam că vrea o 
funcție intr-un birou sau altă 
muncă... Mai tîrziu -

Bicaz,

caut. AUREL TRUFAȘ DU
MITRU 1LINCA, VICTOR NE- 
MIREAC, ILIE MUNTEAN, 
ILIE LUPU, au venit sin
guri. Că VASILE RABA a 
venit din armată la noi, a 
venit pentru că de la noi a - 
plecat. Tinerii sînt viitorul 
brigăzii, și poate sufletul 
el/u.

GHEORGHE CHELU, șeful 
de schimb vrea să precizeze...

— Eu am prins de la ăi 
mai bătrini, un mare secret. 
Cu tinerii se lungește Rezis
tența" brigăzii, că noi n-o 
ducem cit lumea. Eu am lu
crat cu VASILE BURLUI, cu 
AUREL TRUFAȘ, strașnici ce 
mai Harnici băieți.

Asta o spui așa ca să 
le creezi personalitate, a zis

rul dumitale ce au de făcut.
- De la „bătrinii" mineri 

au ce să învețe, a completat 
lin altul.

Ștefan Ghioc, omul înalt, 
slăbuț, cu umeri de fată, a 
zlmbit. Ca la o „masă rotun-

Despre tineri s-a mai discu
tat. și se mai discută încă.

— CU muncești, tovarășe 
Condurache ?

— CU doi)
— Dar ceilalți, COSTICA 

TIMOFT1CIUG, IOAN Bl- 
CAN.GHEORGHB PASGAh,

D. 1.

(Continuare fn pag. a Q-a)
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hotaritori in realizarea sarcinilor de plan la U.U.M.P.
Chcmali *6 adopte măsuri 

concrete ■ uprinzătoare, menite 
iui asigure valorificarea superi
oară a potențialului tehnic. m«- 
Irrial și uman de caTe dispune 
uzina, adunarea generală a oa
menilor muncii de la U.U.M.P, 
a-a desfășurat sub somnul tc<- 
ponsabilității ce rovine tutun1' 
oamenilor muncii In dubla lor 
• alilate de proprietari ai mij
loacelor de producție și produ
cători de bunuri materia!''. S-n 
discutat despre realizările de 
pine acum, despre sarcinile ac
tuale și de viilor, despre ce tre
buie întreprins pentru ca re/iil- 
tnlde să lie din ce în ce mai 
bune, pentru ca documentele n- 
doplalr de Conferința Nații 
in a partidului să fie apli 
In practică. In ceea ce priv 
realizările semestrului I. 
cîteva cifre: planul producției 
globale n lost realizat în pro
porție de 109,3 la sulă ; cel al 
producției marfă de 106,9 la .-u- 

Rezultalele respective sînt 
Intr-adevăr satisfăcătoare și a- 
dunarea le-a apreciat ca atare. 
Dar o altă cifră, cea a planului 
fizic — deși valoric s-a realizat 
— lotuși 156 de tone do utila
je, urmare a unei aprovizionări 
defectuoase cu tablă de 6 mm, 
pentru rapace, lanț și motoare 
pentru transportoare TR 3 au 
rămas nerealizate, nemulțumfn- 
dn-f pe reprezentanții salarlați- 
lor, cu toate explicațiile și „scu
zele" date de conducerea uzi
nei. Nu f-a satisfăcut nici fap
tul că în semestrul I, nefolosi- 
rea judicioasă a efectivelor, a 
condus la o scădere a producti
vității muncii cu 4.4 la sută, iar 
pe cap de muncitor cu 3.5 la 
sută. Chiar dacă există unele 
motivări de ordin obiectiv, to
tuși, printr-o mobilizare mai 
concretă a tuturor rezervelor 
umane și materiale, se puteau 
obține rezultate mai bune. A- 
ceasla a ieșit la iveală în mod 
proqnanl, din cuvîntul partici- 
panților, ca și din concluziile a- 
du nării.

Inginerul șef de I.) Fnbiita 
de sttlpl hidtnulk i Dumitra Cr5- 
dun rHfv.1 planul de pro
ducție a Jos! rralizat numai în 
proporție dc 93 la sută la utila
je minier' 74 2 la iulM la grinzi 
metalirc, 82 Ia sută Ia prototi
puri, și 44,9 la reparații capitale. 
Chiar dac» au existat unele cau
ze obiective, lotuși predomini!

Adunări 
generale

oamenilor 
muncii

factprii subiectivi. Nu osie fo
losită forța de muncă în uzând, 
mașinile-unelte, în special strun
gurile, nu sînt folosite la capa
citatea lor intensivă. In vreme 
ce F.S.H.-ul lucrează sub nor
ma admisă a forței de muncă, 
uzina risipește fondul de timp 
cu oameni care nu produc ni
mic.

— Se vorbește în darea de 
seamă de lichidarea absentelor 
din producție. Dar cum să le 
stăvilești — spunea inginerul. 
Ioan Herman — cînd 1128 de 
posturi sînt numai nemoiivale, 
iar 1336 învoiri în total 9725 
de 7.ile lipsă din producție, ab
sențele și întîrzierile de la pro
gram se mențin la un nivel ne 
permis de ridicat. Sînt încă multi 
plimbăreți fără rost pe aleile 
sau prin secțiile uzinei.

— Dacă facem un calcul asu
pra folosirii timpului de lucru la

mașini și oameni, ajungem la 
concluzia •ă în unele secții 
timpul efectiv lucrat se reduce 
Ia circa șase orc și jumătate ■ 
iernai. .1 în < uvinlul său, mais
trul Mlhai Burghcl. De < e se to
lerează asemenea acte 
. iplinfl ? 
păsălori 
i apilalc, 
In< ă nu 
ducerea 
de ce?

Da, iată întrebări la care da
rea de seamă n-a dat răspuns 
și nici cei taie au luat cuvinlul 
(din păcate foarte putini, un 
singur muncilor), n-au făcut mai 
mult decîl să le semnalizeze și 
să le dezaprobe. N-au venit cu 
propuneri concrete caro să ducă 
la înlăturarea 
fenomene, 
ghoze In 
disciplinei 
maiștrii și 
măsuri au 
neri au făcut pentru aplicarea 
legilor în vigoare? Cine să fa
că lumina în problema aprovi
zionării, a risipei de metal sau 
a cheltuielilor neeconomicoase, 
decîl serviciile de resort ? Ce 
acte de impulație a întocmii 
contabilitatea împotriva celor 
care dau rebuturi — la piese de 
otel se mențin încă rebuturi de 
5,1 ia sulă, la piese de fontă 
do 1,7 la sulă, iar la fabrica de 
stilpi de 2.1 la sută — cote des
tul de ridicate ? Ce a întreprins 
organizația de partid, comitetul 
sindicalului și organizația U.T.G., 
pentru combaterea indisciplinei, 
a risipei de materiale și de 
timp? Iată întrebări care consi
derăm că-și vor găsi răspunsul 
In măsurile ce se vor lua în u- 
zină, în acest semestru.

Cei care au luat cuvîntul au 
mal ridicat unele probleme pri
vind auloutilarea, înlocuirea u- 
fllajelor care nu mal corespund 
la ora actuală ; folosirea judi
cioasă a tuturor capacităților de 
produefie. a utilajelor și mij
loacelor de transport (Rusal im

’e indis- 
De <c trecem ne- 
pe lingă reparațiile 

de proastă talilalc? 
s-a lăcul nimic cu re- 
consumului de metal:

unor asemenea 
Cine trebuie să vc- 
I ăslrarea ordine! și 
in secții, dacă nu 
șefii de brigadă ? Ce 
luat ei ? Ce propu-

ACTIVITĂȚII CERCETĂTORILOR OE LA S.C.S.M o

partid in 
ariqtirarca 

III cu a 
pregăll- 

munciloil 
sini In-

Boța. secretar de 
secția mecanică): 
schimbului li și 
slatență compelenlu. 
rea cadrelor de

127 de oameni
că nri alificațl. deși uzina nre 
pe lingă cei 191 de strungari, 
frezori, lăcătuși și sudori, cali
ficați la cursurile de scurtă du
rată - nevoie de cadre califi
cate i punctul alimentar c slab 
aprovizionai, se pierde mult 
timp din pauza muncitorilor 
(Gheorghc Vladuț) ; contribuția 
pe caro trebuie s-o aducă ca
drele inginerești la acțiunea de 
utilare și îmbunătățirea unor 
tehnologii i eficiența investiții
lor șl scurtarea termenelor de 
clare în folosință ; găsirea unor 
modalități și metode ca turnă
toria să-șl onoreze comenzile 
integral (inginer C.hcorghe Ola- 
riu, directorul uzinei) ; simpli
ficarea unor operațiuni lehuiro- 
admiuistrallve ; îmbunătățirea 
activității alelierclor-școală, ca
re sini incă la discreția C.C.P. ; 
completarea efectivelor cu mun- 
cllorl la F.S.H. Vulcan (Dumitru 
Boța, secretarul comitetului de 
partid).

Deși dezbaterile nu au pătruns 
in adincimea problemelor, au
tocritica situindu-se pe plan se
cundar, lotuși au avut meritul 
de a dezvălui multe carențe a- 
tît în activitatea comitetului oa
menilor muncii cil și a condu
cerii secțiilor, de a deschide 
calea spre acele măsuri care să 
ducă In înlăturarea defecțiuni
lor existente, la realizarea tu
turor indicatorilor de plan.

— Dacă în actuala adunare 
generală ne "prezentăm cu re
zultate satisfăcătoare realiza
rea indicatorilor de cheltuieli 
pe secții, la 1000 de lei produc
ție marfă, obținînd o reducere 
a cheltuielilor de regie (cît de 
mare trebuie să fi fost această 
regie ?I), economisind 1 654 000 

un beneficiu pes- 
de peste 2 200 000 

spunea ing. Du
mitru Crăciun, membru al co
mitetului oamenilor muncii — 
in semestrul II, lucrurile trebuie 
să se schimbe categoric. Bilan
țul anului 1972 trebuie să-l în
cheiem cu rezultate bune 
toate . ____
toate condițiile și vom depune 
toate eforturile pentru îndepli
nirea ......................................

{Urmare din pag /) 
fire din domeniu, specializările 
în tară și străinătate, simpozioa
nele, sesiunile științifice. dar 
mai ales studiul individual, per
petua acumulare de cunoștințe 
proaspete, extrem de utile pen
tru propensiunea dorită in mun
ca de cercetare. Iată chintesen- 
|a intervențiilor Iov. dr. ing. Petru 
Roman, dire torul S.C.S.M., ale 
inqinerilor Pavel Bitir, Ion To- 
lea, fon Pasai. De către cerce
tătoarea Viorica 
ser, ing. Doru Stan.
Cornel Morarii, n-a fost eludat, 
în cuvîntul lor, nici imperativul 
întăririi preocupării pentru au- 
todotare cu dispozitive și apara- 

care să reducă necesitățile 
import, să extindă dotarea 

înalt nivel științific a stați- 
Folosirca ingenioasă a tutu- 
resurselor proprii echlvalea- 
cu însemnate economii de

Edelhau- 
maislrul

te 
din 
de 
ei.
ror 
ză 
valută care se cuvine drămuită 
cn chibzuință. O cercetare cît 
mai bună, cit mai rentabilă nu 
se poate efectua în afara unei 
osemenea linii sănătoase de 
conduită. Două aspecte de in
teres major a ridicat în cuvîn
tul său cercetătorul ing. Ion 
Vinăloru. După re a arătat că 
orqanul de conducere colectivă 
— Consiliul științific — se im
pune să acționeze $1 mai term, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, pertru crearea celui mai 
propice climat de creație, pen
tru o orientare justă a activi
tății de cercetare, pentru o re
partizare mal judicios cumpă
nită a sarcinilor pe fiecare mem
bru al colectivului, dînsul a 
formulat argumente în susține
rea laturii originale a fiecărei 
teme de cercetare atacate, con-

tinuității unor studii la care 
s-au obținut rezultate bune, a- 
tributului îndrăznelii în aborda
rea problemelor mineritului 
..pentru a face un salt însem
nat in necunoscut, nu a păși 
doar ușor in lumină". Dar a a- 
corda prioritate aspectelor teo
retice in detrimentul rezolvării 
practice complete, la conjunctu
ra specifică a minelor noastre, 
a problemelor fundamentale. în 
vederea aplicării lor. a-adinei 
doar unele teme", „chiar cu ris
cul de a nu realiza planul valo
ric'', cum se exprima dînsul, a- 
dică de a nu asigura beneficiile, 
rentabilitatea unității, e un 
punct de vedere deformat I 
Limpezirea acestui unghi și in
dicații pertinente referitoare la 
munca de viitor a cercetătorilor

stafiei le-a adus în încheierea 
dezbaterilor tov. Clement Ne- 
gruț. prim-secretar al comite
tului municipal de partid, ac- 
centuînd necesitatea orientării 
cercetării științifice către pro
blemele de interes major ale e- 
conomiei. Nu-i va sta nimeni 
și nimic în calea celui care cau
tă și găsește rezolvări teoreti
ce profunde, dar în primul rînd 
se cer soluționate curajos, o- 
perativ și eficient problemele 
ridicate de procesul de producție 
— în cazul nostru minier — 
pentru asigurarea unui progres 
rapid, de care depinde — după 
cum se subliniază în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală a partidului — bunul mers 
înainte al întregii noastre 
cietății socialiste.

compartimentele.
In

Avem

planului cincinal 
de termen.

De fapt, acesta a fost anga
jamentul aprobat de toți repre
zentanții salarialilor. In urma 
discuțiilor purlale, adunarea a 
stabilit principalele probleme a- 
supra cărora trebuie să-și în
drepte atenția comitetul oame
nilor muncii, toți factorii cu 
munci de răspundere din uzină, 
a aprobat planul de măsuri me
nit să conducă la îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate. Adunarea 
a stabilit totodată jaloanele 
principale cu privire la organi
zarea producției anului 1973, 
plănui respectiv prezentînd o 
creștere importantă la toate 
ortimentele fată de 1972.

înainte

DUMINICĂ 27 AUGUST

tofi.

Reiunoîți-vă abonamentele
la ziarul „Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Dan DUMITRESCU

LUNI 28 AUGUST

(Urmare din pag. I)

inițiativelor

FILMUL DOCUMENTAR
PENTRU TINERET

Din inițiativa Comitetului orășenesc Lupeni al U.T.C., și cu 
sprijinul conducerii cinematografului Muncitoresc din localitate, 
peste 350 de tineri an vizionat un ciclu de filme documentar 
științifice. Răspunzind dorinței tinerilor, înainte de începerea 
proiecției, inginerul IUI TAN COSTESCU, director tehnic al minei 
din lupeni, Ic-a vorbit celor prezettțl despre marile realizări 
ale tehnicii actuale, despre cele mai mari cuceriri ale științei.

Atlf expunerea, susținută într-nn mod viu, atractiv, cit și 
filmele prezentate au stîrnll un real Interes din partea specta
torilor. care au solicitat organizarea, șl in continuare, a unor 
acțiuni asemănătoare.

Viteze mari de avansare

8,15 Gimnastica pentru
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Mari muzicieni la 

rești.
12,00 De strajă patriei.
12r30 Emisiune in. limba 

ghiară.
14,00 360 de grade.
16.20 FUm serial pentru 

ret : Civilul. Episodul I : 
Copilărie grea.

16,55 Fotbal : Campionatul na
țional. Divizia A. Trans
misiune directă.

19,00 Concert de muzică popu
lară susținui d*> soliștii și 
orchestra ansamblului 
.Izvorașui" al Casei 
cultură din Drobef.a 
Tur nu Sei^erin.

19^0 1001 d“ serv
19,30 Telejurnal. Marea Între

cere socialistă la zi. 
Avanpremieră
Reportajul săptăminii i 
.Drumuri suspendate*.
Film artistic: „Cavalerul 
Pardaillan". Regia B. Bor- 
deric. Cu : G. Barray, 
G. M. Canale M. Grellier.

21 45 Intermezzo muzical cu 
formația Cantabile.

22,00 Telejurnal. Duminica spor
tivă.

22,15 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972. Box — elimi
natorii. înregistrare de la 
Munchen.

Bucu-

ma-

tine-

de

15,00 Deschiderea emisiunii. 
Jocurile Olimpice de va
ră — 1972.

18,1)0 Al 7-lea Congres inter
național de estetică — 
București 1972. Dezbateri 
— confruntări.

18.30 Săptămina In imagini.
18,50 1001 de seri.
19,00 Jocurile Olimpice de va

ră — 2972.
20,00 Telejurnal. Marea între

cere socialistă la zi.
20.30 Reflector.
20,45 Roman foileton : Rațiu

ne și sensibilitate. 
Reportaj TV. „împreună". 
Selecțiuni din Festivalul 
de muzică ușoară .Lira 
din Bratislava" — 1972. 
24 de ore. Contraste in 
lumea capitalului.

22.30 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972. Gimnastică — 
exerciții libere, echipe fe
mei. Haltere — categoria 
56 kg. Sărituri de la 
trambuliiul — femei. în
registrare de la Munchen.

Ger-
9,15

21.35
21^5

22,10

20,00
20.0H

2025
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9,00 Deschiderea
Telex.

9,05 Cintec și joc de pe Va
lea Bistriței.
Al 7-lea Congres interna
țional de estetică — 
București 1972 (reluare). 
Publicitate.
Curs de limba engleză.

emisiunii.

9,55
10,00

Lecția a 13-a.
10.30 Reportaj TV : împreună 

(reluare).
10,50 Film serial: Salut

main. De două ori in pe
ricol (reluare).

11.30 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972.

13,00 Telejurnal.
13,20-15,00 Jocurile Olimpice 

de vară — 1972.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Moment fol
cloric.
Publicitate.
Jurnal de protecția mun
cii.
Teleglob. R.D. Vietnam.

17,30

17,40
17^0

18,10
18,30 Jocurile Olimpice de va

ră — 1972. Natație — fi
nale : 100 m liber femei, 
100 m spate bărbați. 
Transmisiune directă de 
la Munchen.
1001 de seri. ■
Telejurnal. Marea între
cere socialistă la zi. 
Oameni și fapte.
Seară de teatru : Singu
rul martor, de A. și P. 
Tur.
24 de ore.
Jocurile Olimpice de va
ră — 1972. Gimnastică — 
exerciții libere, echipe 
bărbați. Haltere categ. 
60 kg. înregistrare de 
la Miinchen.

19,20
19,30

22,10
22,30
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emisiunii.9,00 Deschiderea 
T elex.

9,05 Muzică populară cu Ra-

10.00
10,30

12,00

du Neguț și Ion Vă
duva.
O viață pentru o idee 

(reluare). Edison (I).
Curs de limba rusă.
Telecinemateca pentru ti
neret : Istoria unei capo
dopere- : „Cei trei muș
chetari" și... Max Linder, 
(reluare).
Jocurile olimpice de va
ră — 1972.

fost însușite de întregul colec
tiv ?

— Măsurile luate, atit tehnice 
cil și organizatorice urmăresc 
să îmbunătățească rezultatele 
obținute de brigăzi și sector.

Am vorbit despre îmbrățișarea 
inițiativei pornite la Uricani. 
Pentru a sprijini minerii în a- 
plicarea ei, folosim la fiecare 
front de lucru in săpare cîte 
două mașini de încărcat; s-au 
întocmit ciclograme pentru fie
care lucrare, iar pentru buna 
lor interpretare fiecare din mun
citorii din brigăzi cît și cei care 
îi deservesc cu materiale și în
trețin utilajul, au fost instruit! 
pentru a cunoaște și urmări fie
care operație, pentru a ști du
rata lor și obligațiile ce le re
vin precum și însemnătatea res
pectării întocmai a celor pre
scrise; fiecare formație este în
drumată și ajutată să-și gospo
dărească bine uneltele, știind cil 
de important este aceasta pentru 
desfășurarea normală a ciclului, 
iar aprovizionarea cu material 
se face pînă la 30 m de front; 
pentru a as’gura aer comprimat 
la presiunea optimă de funcțio
nare a uneltelor utilizate sînt 
montate pe trasee, conducte cu 
diametru mare, in același timp 
aplicăm o nouă soluție tehnică: 
fiecare lucrare minieră se sapă, 
de la început, la profilul nece
sar betonării. Brigăzile Petru 
Tătar, Arpad Kadar, Alexandru 
Moldovan, Eugen Tamaș, loan 
Baron, Ionel Mihalcea, Vaslle 
Pavel și llie Graure sînt în în
trecere și s-au angajat să-și spo
rească realizările. Pentru a le 
putea urmări, la fiecare front 
există o tăbliță pe care maiștrii 
trec situația zilnică a realizări
lor; e un mod eficient de a ține 
la curent muncitorii cu propriile 
succese sau a trage atenția celor 
rămași în urmă. Parte din bri
găzi au holărit suprapunerea 
schimburilor în așa fel incit să 
obțină rezultatele care și le-au 
propus.

In tot ceea ce întreprindem, e- 
lementul cel mai consistent îl 
constituie oamenii, priceperea și 
Interesul lor. In cursul anului 
1971 s-a calificat o însemnată 
parte din ei la cursuri cu sau 
fără scoatere din producție — 
54 de muncitori, ajutori mineri 
și mineri — care acum au pri
lejul să facă dovada pregătirii 
lor. Conducerea tehnică și or
ganizația de partid au reușit să 
micșoreze fluctuația prin preo
cuparea continuă de a-i crește 
și educa pe cei tineri sosiți, de

a-i face să îndrăgească meseria, 
rezolvîndu-le prompt necesități
le do cazare și alte nevoi socia
le, intervenind întotdeauna in 
sprijinul lor.

Realizările obținute în perioa
da caTe a trecut din acest an 
ne îndreptățesc să contăm pe 
noi succese care să conducă la 
traducerea în viață a holărîrilor 
Conlerinței Naționale a partidu
lui, a) căror țel comun esle în- 
cheiera cincinalului înainte de 
termen.

a| rovizionarca și revizia utila
jelor. Abatajul din blocul I, 
straiul 5 — Dumitru Tămiș ; o- 
batojul din blocul 3, traiul 3 

Jder; abatajul din blocul 
— Dumitru Pa

irului cîleva din 
locurile inițlntixaz anino-
senllor ..două (impuri pe aripă 
și schimb" va avea o concreti
zare largă.

um se știe, există cerlilu- 
că succesele obținute de 

i are au îmbrățișat initiati
on „bază’1, un drum deja 

croit. „Am studiat, cil ajutorul 
minerilor cu experiență, după 
posibilitățile existente -pu
nea președintele sindicalului 
Constantin Năslasc, — stabilind 
un plan de măsuri concret 
pentru aplicarea Inițiativelor, 
pentru extinderea lor. Rezulta 
lele n-au înlîrzlat să se arate 
chiar daca 
Id. colo*.

Acțiunea 
lulul de la 
studiată cu 
loalc 
Ceea 
este faptul că, nu 
schimburi de experiență 
și-ar fi dovedit utilitatea 
s-ar fi tra* .. ...____
privind inoc’ul de organizare o 
locului de muncă, folosirea fon
dului de limp, (chiar Ia nivelul 
exploatării), nu s-a reușit încă 
să e cTccze opinie colectivă (și 
dl de necesară ar fii), în bri
găzile de producție, pentru în
tărirea disciplinei. „Avem peste 
38 de cadre inginerești, oameni 
capabili, pentru bunul mers al 
producției, spunea secretarul 
c. Belului de partid al minei 
Ioan Raczek, majoritatea sînt 
plecați în concediu, iar sectoa
rele de producție (cazul secto
rului II, III și VII unde conduc 
la ora actuală procesul de pro 
dacțle, maiștri), — plutesc la 
voia intîmplăril. Iar răul, din 
păcate, pleacă chiar de sus, de 
la Centrală, din rîndurilc cor
pului ingineresc. E mai comod 
să-l chemi, de două trei ori pe

comitetului sindica- 
mina Lupeni o fost 

multă atenție de 
sectoarele productive, 

'rebuie subliniat însă, 
;-au organizai 

care 
Șl 

concluzii de lucru

zi, la Petroșani, pe diicctor, dc- 
rîl să te deplasezi tu la mină, 
acolo unde .e hotărăște soarta 
producției. Și concediile I ? Nu 
știu de unde s-o fl moștenii i- 
deea ca directorii și toți .«'fii 
de sectoare, să plece în conce
diu In lunile Iunie, iulie și au
gust, lu-.ind lotul la voia întîm- 
plării. Sindicatul nu-și cunoaște 
încă obligațiile; la fel și orga
nizația de tineret. De mult nu 
s-au mai organizat consiliile fa
miliare, agitația nu-și mai qd 
■ește locul nicăieri (Ia Lupeni 
nu există brigadă de agitație 
activă), se rezolvă toiul, chior 
și inițiativele, la nivel c*e lai- 
gadă, de om, și mai ales de în- 
■cresele acestuia".

Poate că e impropriu spus 
„că se face prea puțin pentru 
popularizarea inilialivelor". In- 
diqnareo secretarului comitetu
lui de partid ni se pare îndrep
tățită, dar, în mod firesc ne pu
nem întrebarea : unde a fost, 

a membru in comitetul ' rne- 
'îilor muncii, atunci cînd -iu 
■dabilit perioadele de con - din 
pentru salariați ? Că nu ■ \ - 
la preocupare din partea or
ganizațiilor de mas,j g|n'l ■ al 
si U.T.C. — pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îmbrățișa
rea inițiativelor minerești; «ă 
brigada de agitație este inexis
tent.”: ră acele consilii de fa
milie, cu bune rezultate cîndva, 
nici măcar pe hîrlie nu se află 
înscrise, loate acestea nu fac 
parte din activitatea comitetu
lui de partid ? Ce măsuri a luai 
comitelui de partid ?l roine: ’ 
potriva nepăsării și indolenței 
cadrelor tehnfco-fnginereștl ? Și 
dacă nu s-au luat asemenea mă
suri, e timpul credem să so 
treacă la îndreptarea lucrurilor. 
Situația de fapt o <ere.

Li Lupeni, numărul brigăzi
lor care dau curs acestor iniția
tive, esle din ce în ce mai ma
re, îndreptățind afirmația ră în- 
cepînd cu luna august, se va 
putea vorbi despre un --po> 
substanțial de producție obținui 
ca urmare a extinderii acestora, 
a îmbrățișării lor de o masă toi 
mai largă de mineri.

(<

Sr. informații utilitare

SlMBATA 26 AUGUST
SlMBATA 26 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,32 și 
apune la ora 19,03. Zile trecu
te din an — 239. Zile rămase 
— 127.

EVENIMENTE

O 1884 — A murit medicul 
Carol Davila (n. 1828) 0 1922
— S-a născut Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Economia'și Ad
ministrația Locală (50 de ani) 
0 1972 — Deschderca jocuri
lor olimpice (Munchen, 26 VIII
— 10 IX).

Filme
SlMBATA 26. AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Marea dragoste ; Republica : 
B. D. la munte și la mare; LO- 
NEA — Minerul : Locotenentul 
Bullitt; VULCAN: Evadare din 
planeta maimuțelor; BARBÂ- 
TENI: Bătălia de pe Nerelva, 
seriile I și II; LUPENI — Cul
tural : Robin Hood.

19,20 Jocurile Olimpice 
vară — 1.972.

20,00 Telejurnal.
20,30
20,50

Teleobiectio.
Telecinemateca. Mari 
me despre iubire, 
bărbat și o femeie. 
24 de ore.22,35

22,50 Jocurile Olimpice de 
ră — 1972.

PROGRAMUL

TV pentru 
săpiâmina 

viitoare

13.30 Baschet — volei. Trans
misiuni directe de 
Munchen.

14,00 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii 

după-amiază.
17,50 Panoramic științific.
18,10 Interpreți îndrăgiți 

muzică populară : 
Gonstantinescu, 
Pietraru,

la

de

de 
Ileana 
Maria 

Dumitru Sopon. 
18,30 Timp și anotimp in agri

cultură.
19,00 Tragerea Pronoexpres. 
19,10 1001 de seri.

de

fil-
Un

va-

JOI 31 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9,05 România in lume (relua
re).

Prietenii lui Așchiuță — 
emisiune pentru pre
școlari.

) Curs de limba franceză.
• Jocurile Olimpice de

ră — 1972.
) Telejurnal.
) Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Jocurile

9,35

10,00
10,30 va-

17,00

17,45

19,15

' 12,30
16,30 de

O-

ma-

va-

limpice de vară — 1972. 
Atletism — săritura 
lungime femei — fii 
Transmisiune directă 
la Munchen.
Emisiune în limba 
ghiară.
Jocurile Olimpice de
ră — 1972. Transmisiune 
directă de la Munchen. 
Atletism: lungime femei 
finală, 800 m 
sosire 20 km 
Tragerea de 
A.D.A.S.
1001 de seri. 
Telejurnal.

femei serii, 
mar?.

amortizare

19.20
19,30
20,00 Tinerii despre ei fnșiși.
20,45 Pagini de umor.
21,35 Selecțiuni din opereta 

„Clioufleuri" de OJfenbach.
22,00 24 de ore.
22.20 Jocurile Olimpice de va

ră — 1972.

VINERI 1 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
9,05 Tinerii despre ei înșiși 

(reluare).
9,50 Un virtuoz al instrumen

telor populare — Ion 
I.ăceanu.

10,00 Curs de limba germane..
10,30 Jocurile Olimpice de va

ră — 1972. Rezumatul fil
mat al zilei anterioare: 
polo, lupte libere, tir, scri
mă, box, hochei pe iarbă, 
concursul complet de că
lărie — proba de fond, 
volei, iahting, fotbal. înre
gistrare de la Munchen.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex. 9,05 România în lume; 
9,35 De vorbă cu gospodinele; 
9,50 Tele-enciclopedia; 10,30 
Zîmbete și zurgălăi — film mu
zical pentru copii; 10,50 An
cheta TV : „Cei care nu fac"; 
11,30 Emisiune de divertisment; 
12,15 Legile în dezbatere pu
blică; 12,35 Telejurnal; 15,50 
Jocurile Olimpice de vară 
1972. Festivitatea de deschide
re. Transmisiune directă de la 
Munchen; 18,00 Avanpremie
ră; 18,10 Emisiune în limba 
ge r ană; 19,15 Publicitate; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Avanpremieră; 
20,05 Tele-enciclopedia; 20,50 
Film serial: „Manix“. Episodul 
al IV-lea. Vînat fără cruțare; 
21,40 Estival '72. Spectacol de 
varietăți; 22,50 Telejurnal; 
23,00 Evocări lirice. Romanțe 
cu Ioana Radu.

zică ușoară; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Selecțiuni din ope
rele lui Paul Lincke; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Formația Savoy; 11,15 A- 
tențiune șoferi, atențiune pie
toni!; 11,35 Piese corale; 12,00 
Autograf pe un disc: Roy 
Black; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Radiodiverlisment; 15 00 
Buletin de știri; 16,00 A 20-a 
ediție a Jocurilor Olimpice. 
Transmisiune directă din MSn- 
chen de la festivitatea de des
chidere; 16,30 Cînlă Maria 
Haiduc, Ion Dolănescu și Ma
rin Botofei; 17,00 Știință, teh
nică, fantezie-, 17,30 A 20-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice. 
Transmisiune directă din Mun
chen de la festivitatea de des
chidere; 18,00 Orele serii; 20,00 
Zece melodii preferate; 20,40 La 
hanul melodiilor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Revista șla
gărelor; 22.00 Radiojurnal;
22.30 Exprcss-melodii; 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6.00 Es
trada nocturnă.

VREMEA

>;

>1

SÎMBATĂ 26 AUGUST

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Miorița; 9,50 Mu-

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 21 
grade, iar la Paring de plus 12 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 11 grade și, 
respectiv, de plus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea îămîne ră
coroasă, cu cerul mai mult no- 
ros. Pe alocuri, se vor semna
la averse de ploaie. Vint slab 
din sectorul vestic.

12,00 Telejurnal.
lb,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Jocurile O- 
limpice de vară - 1972. 
Atletism: 100 m bărbapi 
semifinale, suliță femei 
finală, 800 m bărbați se
mifinale. Transmisiune di
rectă de la Munchen.

17.15 Pentru sănătatea dv. : 
„Ce trebuie să Știți des
pre bolile venerice

17.30 Aplauze pentru români. 
Ansamblul folcloric al u- 
zinelor ^Rulmentul" 
Brașov în Belgia.

17,50 Tragerea Loto.
17,55 Interpreți și rolurile
18,25 Jocurile Olimpice de 

ră — 1972. Atletism :
100 m bărbați finală 800 m 
fentei semifinale. Trans
misiune directa de 
Munchen.

1Ș,OO Satul contemporan.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Marea între

cere socialistă la zi.
20.00 Reflector.
20.15 Film artistic : Legea 

forța. O producție a 
diourilor poloneze.

21,45 Selecțiuni din finala 
tivalului de muzică 
dans de la Budapesta.

22,00 24 de ore. Din țările so
cialiste.

22.30 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972. Gimnastică — 
exerciții libere individual 
bărbați. Ciclism — urmă
rire individuală. Judo — 
cateaoria 93 kg. Transmi

siune directă de la Mun
chen.

SlMBATA 2 SEPTEMBRIE

9,00 emisiunii.

cii n

lor. 
va-

la

?» 
stu-

Fes- 
de

Deschiderea
Telex.
Biblioteca pentru toți. 
In slujba sănătății, igie
na mintală a copilului. 
De vorbă cu gospodinele. 
Tele-enciclopedia 
re).
Jocurile Olimpice 
ră — 1972.

14.30 Telejurnal.
14,50 Jocurile Olimpice 

ră — 1972.
16.20 Emisiune in limba ger

mană.
17,10 Jocurile Olimpice de va

ră - 1.972.
1S,55 Ritm, tinerețe, dans. Te 

le-Top.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Marea între

cere socialistă la zi.
20,00 Tele-enciclopedia. Ugarit- 

Enkomi II. Cosa nostra 
Breviar.

20.45 Film serial : Manni.v — 
episodul V : „Cînd paha
rul ia mințile omului'.

21,35 Băl rinul tei... Interpret re 
numit de operă și lieduri. 
Dan lordăchescu — va 
prezenta in aceas'ă sea
ră dteva din cele mar 
iubite rumanțe

22.00 Telejurnal,
22.20 Vă invităm la „Pescăruș*.
22.45 Jocuril-- Olimpi' < de va

ră 1972.

9,50
10,05

10,50

(relua-

de va

de va-
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Manifestări peste hotare Noi

consacrate
bombardamente

ale aviației

Zilei de 23 August S.U.A. asupra

PEKIN 25. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : 
ai al 
Pekin.
ai ambasadei au fost, la 24 au
gust, oaspeții comunei populare 
.Prietenia chino-românâ", din 
suburbiile Pekinului, pentru a 
să- toii împ.eună cu mem
brii comunei cea dc-a 28-a ani
versare a eliberării României 
de Mib jugul fascist.

L sosire, membrii Ambasa 
doi române au fost întimpinați 
cu căldură dc Citi Jui-cin, se
cretar al Comitetului dc partid 
al comunei și președintă a Co
mitetului revoluționar, de alte 
cadre de conducere din comu
nă precum și dc numeroși 
membri ai comunei populare.

Președinta Corniței ului revo
luționar a prezentat succesele 
obținute de colectiv în acest 
an. in ciuda unor condiții me
teorologice greic. Ea s-a referit, 
la vizita Pe care a făcut-o în 
România in cadrul unei delega
ții la întilnirUe pe care le-a 
avut cn membri ai cooperativei 
agricole dc producție „Priete
nia româno-chineză" din Mun- 
tcni-Buzău. și a vorbit despre 
primirea delegației de către to
varășul Nicolac Ceaușescu și 
discuția cordială care a avut 
loc cu acel prilej. Vorbitoarea 
a transmis urări de noi succese 
membrilor cooperativei agrico
le de producție ..Prietenia ro- 
mâno-chineză“.

Un gntp de tineri artiști din 
cadrul comunei a prezentat un 
frumos program artistic de 
cîntece șl dansuri inspirate din 
munca și lupta poporului chi
nez în construcția socialismu
lui. precum și cîntece româ
nești.

Însărcinatul cu afaceri 
Ambasadei române la 
losif Chivu, șj membri

gust, ambasadorul României 1* 
Havana. Petre Ioncscu, a vor
bit la postul de televiziune 
despre importanța acestei date 
in viața poporului român. Cu 
același prilej, televiziunea cu
baneză a prezentat, în colabo
rare cu televiziunea română. 
..Ziua României". un amplu 
program dc actualități politice, 
sociale și culturale, cîntece și 
dansuri românești.

Presa centrală cubaneză a 
publicat articole și reportaje 
consacrate zilei dc 23 August.

unor centre
populate din
R.D. Vietnam

★
HAVANA 25. — Corespon

dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate. transmite: Ambasadorul 
României in Cuba. Petre Iones- 
cu. a oferit, la reședința sa, o 
recepție cu prilejul Zilei de 
23 August. Au participat Osval
do Dorticos Torado. președinte
le Republicii Cuba, comandan
tul Sergio del Valle, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C- din Cuba, ministru al a- 
facerilor interne, Carlos Rafael 
Rodriguez și Bias Roca, mem
bri ai Secretariatului C.C., alți 
conducători de partid și mem
bri ai guvernului, șefi ai unor 
instituțij și organisme centra
la. reprezentanți ai organizați
ilor de masă, numeroși oameni 
de artă și cultură, ziariști. Au 
participat, de asemenea. șefi 
și membri aj misiunilor diplo
matice acreditați in Cuba.

★
Cu prilejul zilei de 23 Au-

★
CAIRO 25 (Agerpres). — în

sărcinatul cu afaceri ad-lnlerlm 
al României la Cairo, Gheorghe 
Vasile. a oferit un cocteil, la ca
re au participat înalte persona
lități egiptene, membri ai gu
vernului. șefi ai misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai pre
sei, radiodifuziuni* și televiziu
nii.

In seara zici de 23 August, 
posturile dc radio și televiziune 
au transmis o cuvîntare a însăr
cinatului cu afaceri ad-interim, 
dedicată celei de-a 28-a aniver
sări a eliberării țării noastre, 
filmul documentar ..România i- 
nodită". precum șl un program 
de muzică populară româneas
că.

Periodicul „Al Mussawar* a 
publicat un articol insoțit de fo
tografia tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. subliniind că politica 
promos ată de țara noastră pe 
plan internațional este caracteri
zată prin diversificarea șl lărgi
rea cooperării economice, tehni- 
co-ștlințifice și culturale cu toa
te statele, indiferent de regimul 
lor social. Este scos în eviden
ță cursul ascendent al relațiilor 
româno-egiptene, a cărui expre
sie elocventă a constituit-o vi
zita in Egipt a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Se menționează, to
todată, importanța schimburilor 
de delegații 
în domeniul 
cultural.

HANOI 25 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că, la 
24 august, avioane militare ame
ricane au atacat salul Xuan Duc, 
din districtul suburban al Hano
iului Gia Lam, precum și alte 
zone populate din provinciile 
Ha Bac și Hai Hung. Cu o zl 
înainte, aviația americană a e- 
fcctuat bombardamente intense 
asupra unor centre populate din 
provinciile Thai Binh, Nam 
Ha. Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh și Quang Binh și în regiu
nea Vinh Linh. La aceste bom
bardamente a participat și arti
leria navelor americani- aflate 
în largul coastei provinciei 
Thanh Hoa. Numeroase sate, 
școli și diguri au suferit impor
tante distrugeri și un mare nu
măr de civili au fost uciși sau

Conferința cvadripartiiă de la Paris 
în problema Vietnamului

PARIS 25 (Agerpres). — Ln 
Paris a avut loc cea dc-a 156-a 
ședință plenară a Conferinței 
cvadripartite în problema Viet
namului.

Nguyen Thi Binh, conducă
toarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului do Sud, a 
condamnat politica do sabo
tare a convorbirilor duse dc 
delegațiile S.U.A. și regimului 
saigonez, precum și intensifi
carea războiului împotriva po
poarelor Indochinei. Ea a ară
tat că toate propunerile ameri
cane și formulele avansate de 
S.U.A. urmăresc să mascheze 
în fața opiniei publice escala
darea agresiunii în Vietnam. 
Una din cauzele lipsei oricărui 
progres în căutarea soluțiilor 
o reprezintă dorința S.U.A. de a 
menține cu orice preț regimul 
lui Thieu, a relevat Nguyen 
Thi Binh, care a arătat, în con
tinuare, că problema vietname
ză trebuie astfel reglementată, 
îneît rezolvarea ei să cuprin
dă toate aspectele, inclusiv re
tragerea neîntârziată a tuturor 
trupelor americane și încetarea 
oricărui sprijin acordat dc 
S.U.A. lui Thieu. O soluționare 
corecta în Vietnamul de sud 
trebuie să cuprindă demisia lui 
Nguyen Van Thieu, revizuirea

politicii, administrației saigone- 
ze șl Instaurarea în Vietnamul 
do sud a unui guvern de largă 
înțelegere națională, a subli
niat Nguyen Thi Binh, arătînd 
că propunerile în șapte puncte 
ale G.R.P. al R.V.S. reprezintă 
cea mai bunfl calc pentru o ra
pidă încetare a războiului.

Nguyen Minh Vy, locțiitorul 
conducătorului delegației R.D. 
Vietnam, menționînd cifre con
crete, a combătut afirmațiile 
părții americane privind micșo
rarea participării S.U.A. la 
războiul din Indochina. Astfel, 
el a arătat că, potrivit datelor 
publicate în S.U.A., în interva
lul februarie 1965 — ianuarie 
1969, aviația americană a lan
sat în Indochina 3 250 000 tone 
bombe, iar în intervalul ianua
rie 1969 — iunie 1972 respecti
va cifră a ajuns la 3 550 000 
tone. Deși S.U.A. au aruncat în 
lupta împotriva popoarelor In- 
dochinei jumătate din bombar
dierele lor strategice „B-52“, 
jumătate din flota lor dc port
avioane și două treimi din efec
tivele flotei a 7-a, ele nu au 
izbutit să înspăimânte aceste 
popoare, a arătat Nguyen Minh 
Vy. Dacă S.U.A. doresc în- 
tr-adevăr ca lucrările Conferin
ței de la Paris să reflecte rea
litatea din Indochina și vor să

sc conformeze acestei realități, 
tn loc să-și sporească Implica
rea în război, ele trebuie să 
pună capăt războiului. Lupta 
poporului vietnamez nu repre
zintă altceva decît exercitarea 
dreptului său sacru la legitima 
apărare. El va continua aceas
tă luptă pentru independența 
națională, pentru pace în Indo
china, a arătat reprezentantul 
R.D. Vietnam.

In alocuțiunea sa, reprezen
tantul S.U.A. a evitat luarea în 
considerare a principalelor 
puncte ale planului de pace al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, împiedicînd prin 
aceasta ca lucrările conferinței 
să progreseze.

Cea de-a 157-a ședință a con
ferinței este prevăzută să aibă 
loc joia viitoare.

Deschiderea lucrărilor

la diferite niveluri, 
politic, economic și

25 (Agerpres).

F.F.A. Viscoza“ Lupeni
recrutează

OTTAWA
Cu prilejul zilei de 23 August, 
Cătălin Munteanu. șeful agenției 
economice române din Canada 
și director al pavilionului Româ
niei din cadrul expoziției națio
nale canadiene, a oferit un 
cocteil, la care au participat 
John Whith, ministru al comer
țului șî turismului provinciei 
Ontario, Jan Wahn, președintele 
Comitetului pentru relații exter
ne și apărare al Parlamentului 
federal, oficialități locale șl fe
derale, oameni de afaceri, in
dustriași, reprezentanți ai prin
cipalelor bănci.

R.D. VIETNAM : O unitate 
de luptă antiaeriană 
Hanoi, pregătindu-se 
tîmpine un atac al 
dușmane.

Congresului Asociației internaționale „Ovidianum
absolvenți ai școlii 
generale (băieți)

PE SCURT
> Senatorul Robert Dole din 

stalul Kansas a lost reales pre
ședinte al Partidului Republican 
din S.U.A., s-a anunțat la Miami 
Beach, unde s-au desfășurat lu
crările convenției partidului. 
Tom Evans și Anne Armstrong 
au losl aleși copreședinți.

♦ Șaple mari companii 
aviație din Marea Brllanie 
căzut de acord să 
în organizarea 
an" 
in vederea evacuării cetățenilor 
asiatici expulzați din Uganda. 
Zborurile urmează să înceapă 
în jurul datei de I septembrie 
precizează agenția

de 
au 

colaboreze 
„podului ncri- 

dintre Kampala și Londra

1 septembrii 
Reuter.

fost înregis- 
cea mal scă 
lunii august

In Elveția a 
trată în aceste zile 
zută temperatură a 
din ultimii 62 dc ani : șase gra
de Celsius. In 1910. mercurul

termometrelor a coborit in au
gust la cinci grade, in timp ce 
recordul absolut pentru această 
perioadă a anului datează din 
1830: trei grade Celsius.

♦ Leonid Brcjnev, seer 
general al C.C. al P.C.U.S., 
rostit, vineri, o cuvintarc 
consfătuirea din Kokcelav,

retnr 
a 

la 
, tt 

cadrelor de condur ere dc pari id 
și dc stat din Kazah’stan. infor
mează agenția TASS.

La consfătuire au fost exami
nate probleme ale Îndeplinirii 
planului economic fo anul 1972, 
acordlndu-se o atenție specială 
organizării slrinqcrii recoltei șl 
vînzărilor dc cereale cfliro slat.

♦ La Alger au avui lor con
vorbiri intre Yasser Aralol pre
ședintele Comitetului - Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, și Kaid Ahn-'d, 
responsabilul aparatului de 
partid al F.N.E. din Algeria A- 
rafat a fost primit de președin
tele Houari Boumediene.

SPORT • SPORT o SPORT

o noua 
principalele competiții naționale 
de fotbal și rugbl. înaintea ,.a- 
mlcalului" cu Austria, de la 
Craiova (3 septembrie), etapa 
a doua a campionatului diviziei 
A de fotbal programează o sul
tă de întîlniri echilibrate, de 
reală atracție care, neîndoios, 
vor releva forma momentană a 
„posibililor" componenți ai „na
ționalei" românești. Să le tre
cem. succint, in revistă...

La București, două dispute in 
urma cărora antrenorul Angelo 
Niculescu va decide „11 "-le se- 
lecționabililor: Rapid — U.T.A. 
și Dinamo — Universitatea Cra
iova. Aparent deschise oricăror 
rezultate, cele două întîlniri — 
de mare răspundere șl de ade
vărat orgoliu pentru toate cele 
patru „teamuri" - vor prilejul 
lui Lucescu, Dinu Dumi- 
trachc, Radu Nunweillcr, De- 
selnicu, Oblemenco, Nea- 
gu, Boc, Răducanu, Domide, 
șl celorlalți „vizați" utile tesle 
de verificare șl... relansare 
Pronosticuri ? întrezărim rezul
tate egale, balanța victoriei in 
clinînd. totuși, inspre echipele 
gazdă. La Brașov, Steagul roșu 
va primi replica Farului. Fadă 
sau dirză, replica constănțeni 
lor va fi, credem, înîrîntă. Ce 
ferișlii clujeni au. acasă, 
meci foarte dificil, cu Steaua. 
Dacă echipa lui Valentin Stă- 
nescu e decisă să-și pună din 
timp candidatura la litiu, sintem 
convinși că. de pe Someș. Voi
rea, Dumitru. Iordache, Tătarii 
șl ceilalți nu se vor înapoia, în 
nici un caz, cu capetele pleca

te... O partidă cu un „victorios" 
previzibil ne apare cea de la 
Bacău. Reșlțenil. la al doilea 
meci in A, nu pot emite pre
tenții in fața unui Dembrovsclil 
dezlănțuit. De pe aceleași coor 
donate, poate fi analizat și me 
ciul de la Tg. Mureș. Râmine

dispută in limitele perfectei 
sportivități, să aducă rnilloi de 
suporteri jlulișli, entuziasmați 
de rezultatul de la Cluj, o mare 
satisfacție. Avem încredere in 
Mulțescu. Tonca. Dodu. Stocker. 
Făgaș, Szabados și ceilalți.

ui

Avancronică 
sportivă

doar de văzut in ce măsura va 
rezista apărarea forte a studen
ților bucureșteni atacurilor tui 
Hajnal. Varodi și Nagy.

In sfirșit, la Petroșani. Jiul v<i 
întîlni Petrolul. După debutul 
concludent de la Cluj, formația 
lui Ștefan Coidum (aceeași care 
a smuls ..egalul" în prima eta
pă) va căuta — și sîntem si 
guri că va reuși — să se impu
nă, ca de altfel și în ultima e- 
tapă a campionatului trecut. în 
iața petroliștilor. Am dori ca 
meciul inaugural, acasă, al nou
lui campionat să coincidă cu o

A

Miine, celeialte echipe divi
zionare din Valea Jiului vor ju
ca in deplasare. Rugbișlii vor 
avea de înfruntat. Ia București, 
o... Stea holărîtă, care a pornit 
cu dreptul in noul campionat. 
Noi credem insă in... steaua lui 
Moromete, Neagu, Ortelecan in 
..moralul" lor excelent I

Fotbaliștii de la Știința se 
vor deplasa la Craiova, unde, 
In fața noii promovate. Victoria, 
vor căuta categoric să se Impu
nă. Să sperăm c-o va face ! Mi
nerul Lupeni va juca la Călan, 
tot cu... Victoria. Un „egal" ar 
fi excelent !

Succes deplin competitoarelor 
noastre I

Arbitrii meciurilor etapei a ll-a 
a diviziei A

V. T.

BUCUREȘTI : Dinamo — „U“ Craiova (O. ANDERCO — 
Satu Marc); PITEȘTI: F.C. Argeș - „U“ Cluj (A BEN- 
TU — București); BRAȘOV; Steagul roșu - Farul (1

_ Bucur<«t'>; CLUJ : C.F.R — Steaua (C. 
GHIȚA — Brașov): BACAU : S C. - C.S.M. Reșița (M Bl 
1 TG- MURES: A-S A. - Sportul studen-

,(?,„RAINEA _ Birlad>: BUCUREȘTI: Rapid - U.T.A 
(N. CUBSARU _ Ploiești): PETROȘANI : Jiul - Petro- 
Iul (C. DINULESCU — București).

OLIMPIADA DE VARA
La Constanța s-au deschis 

vineri dimineață lucrările pri
mului Congres al Asociației in
ternaționale .Ovidianum" for 
științific constituit cu doi ani 
în urmă, cu prilejul Congresu
lui mondial al latiniștilor.

Manifestarea, ce se desfășoa
ră pe locul unde și-a petrecut 
ultima parte a vieții în exil 
marele poet al latinității Pu
blius Ovidius Naso. reunește a- 
jproximativ 300 de latiniști, is
torici și literați din diferite țâri

de pe toate continentele. Timp 
de o săptămînă, în cadrul a 
cinci secții ei vor dezbate pes
te 100 de comunicări științifice 
cu teme privind umanismul lui 
Ovidiu, procedeele lui artisti
ce, răspîndirea operei ovjdiene 
în lume și alte probleme care 
vor contribui la o mai profun
dă cunoaștere a creației mare
lui poet, la promovarea uma
nismului latin.

In zilele Congresului sînt pro
gramate. de asemenea, mai

multe manifestări culturale de
dicate memoriei luj Ovidiu, 
printre care! spectacole cu 
drama ..Ovidiu" de Vasile A- 
lecsandri în traducere latină, 
și cu piesa „Ovidiu11 a poetului 
constânțean Grigore Sălceanu. 
un colocviu arheologic de pre
zentare a vestigiilor culturii și 
civilizației antice în Dobrogea 
contemporană lui Ovidiu, vizi
te la locurile pe unde a trăit 
și creat poetul latin.

(Agerpres)

pentru înscrierea la examenul de admitere, se
siunea septembrie, la Școala profesională Brăi
la, cu durata de 3 ani în specialitatea „OPERA
TOR CHIMIST".

MUNCHEN’72

Școala profesională 
de materiale de construcții

DEVA, str. Prelungirea Oituz

recrutează candidați
pentru examenul de admitere

în următoarele meserii:
ȘCOALA PROFESIONALĂ UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

♦
duselor

♦
telor.

♦
4

construcții.
Mecanic motoare cu combustie internă.

Operatori la fabricarea lianților și pro- 
din azbociment.
Operatori pentru industria prefabrica-

Sudori.
Lăcătuși in industria materialelor de

Electricieni întreținere și reparații.
Lăcătuși mecanici în industria materia

lelor de construcții.

♦
♦
♦

Prelucrători și montatori marmură. 
Operatori in industria prefabricatelor. 
Sudori.

înscrierile se fac la secretariatul școlii din Deva r...- __  . .
Concursul începe in ziua de 3 septembrie 1972, orele 8 dimineața și constă in 

probe ;
— pentru meseriile de lăcătuși, sudori, mecanici și prelucrători și montori marmură : 

și fizică (mecanico și căldura) scris.
— pentru meseria de electrician : matematică și fizică (electricitate) scris ;
— pentru meseria de operator : matematică și chimie scris.
Elevii admiși la examen beneficiază de întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării 

minte, cazare, hrană, rechizite școlare, r------ .
ciștigul ce-l realizează la ateliere în timpul practicii).

In timpul examenului de admitere se asigură masa și cazarea contracost.
Informații suplimentare se primesc de la secretariatul școlii sau la telefon nr. 13670, zilnic intre 

orele 7-15.

pină in ziua de 31 august 1972.
următoorele

matematică

.....w ...w.w ,_ —...........  (imbrăcă-
manuale, articole pentru igiena corporală precum și 20% din

Redacția si administrația ziarului! Petroșani, strada Republicii Nr, 80. telefon i 1662

înscrierile se fac la serviciul tehnic al 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, pînă la data de 28 
august 1972.

După absolvire, elevii voi- fi încadrați ca 
muncitori calificați la F.F.A. „Viscoza" Lupeni.

Informații suplimentare se pot obține la 
serviciul tehnic al unității.

A 
întreprinderea 
de materiale
de construcții

Recrutează absolvenți a 8-10 clase școală generală pen

tru a fi școlarizați prin școala profesională în următoarele

meserii

Durata

operatori lianți
sudori

școlarizării este dc doi ani.

In timpul școlarizării, se beneficiază gratuit 

ment, rechizite și transport de la domiciliu la

timpul vacanțelor.

de echipa-

școală pe

la Grupulînscrierile și alte informații se pot lua dc

școlar dc materiale de construcții Deva, str. Prelungirea 

Oiluz, pînă la 1 septembrie 1972.

MUNCHEN 25 (prin telex de 
la trimisul special Agerpres, 
Ilie Goga): Au Lrecut patru ani 
de cînd, într-o seară de octom
brie, la Ciudad de Mexico, pe 
înaltul platou străjuit de pirami
de și statui aztece, olimpicii 
și-au spus „adios", făgăduindu-și 
să se reîntîlnească la celebrarea 
celei de-a 20-a Olimpiade dc 
vară. Și iată-ne din nou împreu
nă, de data aceasta la Munchen, 
intr-un decor mai familiar, pe 
vechiul continent, dar încercînd 
aceleași emoții, sportivi și spec
tatori, în așteptarea deschideri: 
acestor jocuri, către care se în 
dreaptă cu mirare, cu speranță 
și dragoste gindurile a milioane 
de oameni de pe toate meridia
nele globului pămîntesc.

In orașul dc pe Isar, cufundat 
într-o adevărată baie de culori, 
totul este gata de start. Stadioa
nele, elegantele piscine, sălile 
de gimnastică, strălucesc sub 
fardul ultimei toalete. Aproape 
tot orașul a ieșit aseară in în- 
lîmpinarea flăcării olimpice, pe 
care ștafetele au adus-o din 
Grecia, de pe malurile Alfeului, 
străbătind peste 5 000 km.

Inaugurate in anul 1896 la A- 
tena, Jocurile Olimpice moderne 
(cele din antichitate au durat 
peste 1 000 de ani) sînt încă ti
nere, dar ele se afirmă în con
știința umanității ca factor ac
tiv de cunoaștere și apropiere 
între popoare. Olimpiadele sus
cită în zilele noastre un interes 
fără precedent, semnificația lor 
trece dincolo de porțile stadioa
nelor.

Astăzi, la Munchen, în stră
vechiul burg transformat, reîn
noit, datorită acestui fenomen 
numit olimpism, președintele 
R.F. a Germaniei. Gustav Heine
mann, va proclama deschiderea 
celei de-a 20-a ediții a J.O. de 
vară. Timp de 16 zile, pină la 10 
septembrie, reflectoarele actuali
tății vor lumina scena pe care 
peste 10 000 de tineri și tinere 
se vor întrece prietenește, dar 
cu sinceră ardoare, pentru gloria 
sportivă a drapelului lor, pentru 
cucerirea celor 1 109 medalii de 
aur, argint și de bronz.

Munchenul se prezintă in (ața

celei de-a 20-a Olimpiade mo
derne cu un echipament sportiv 
remarcabil, modern și funcțional, 
rod al unei strădanii dc aproape 
6 ani. Cu un calendar compeli- 
țional extrem de variat (vor a- 
vea loc 199 de probe la 21 de 
ramuri de sport), dublat de un 
program cultural (concerte sim
fonice, spectacole teatrale, ex
poziții, echipe folclorice, simpo
zioane sportive etc), care com
pletează în modul cel mai feri
cit întrecerile arenei, așa cum, 
la Olimpiadele antice, poezia și 
teatrul erau însoțitoarele nelip
site ale Jocurilor atletice. Car
tierul general al Olimpiadei și 
nucleul instalațiilor sportive sînt 
situate pe platoul de la Oberwie- 
senfcld, la distantă de 4.5 km 
de centrul orașului. In acest 
spațiu pustiu, pe o suprafață cu 
un diametru de numai un kilo
metru. inccpînd totul de la zero, 
au fost construite: stadionul o- 
limpic, cu o capacitate de 80 000 
locuri. Palatul Sporturilor (20 000 
' Palatul de natație (7 500

velodromul '
arena de box (7 000 
sala de volei (2’ 
stadionul de "hochei

locuri), 
locuri), 
locuri), 
locuri), 
locuri), 
iarbă (18 000 locuri).

La distante mici de bazele 
sportive se află turnul olimpic 
de televiziune (înălțime 200 m) 
satul olimpic (capacitate de ca- 
zar ■ 14 000 de persoane), centrul 
de presă, baze de antrenament 
etc... etc. Nyirfphenburg, cu ve
chiul său castel Riem, Feld- 
moching (toate trei în apropie
rea capitalei bavareze), apoi 
Augsburg și Kiel vor găzdui în
trecerile de călărie, canotaj, 
caiac-canoc și yahling. La Olim
piadă vor funcționa în total 33 
de baze sportive. Acest echipa 
ment complex, expresie a ultimu
lui strigăt în materie de tehnică, 
va facilita sarcina sportivilor, 
astfel că se așteaptă o adevărata 
ploaie de recorduri. Atletismul, 
care va ține capul de afiș al O- 
limpiadei în a doua jumătate a 
programului olimpic, promite și 
el întreceri de înalt nivel tehnic, 
iar după opinia experților multe 
recorduri, cum ar fi cele din 
probele de fond, semifond și a- 
runcări ar putea să-și schimbe 
posesorii. In penultima zi a con- 
cursului atletic vom avea și 
concluzia lungului duel, în ca
re, sînt angajate de la începutul 
anului olimpic discobolele Ar
gentina Menis (România) și Fai
na Melnik (U.R.S.S.). La disc și 
în istoria atletismului olimpic 
feminin înregistrăm, insă, de pe

(5 000

(3 500
■U pe

Tiparul întreprinderea poligrafica Hunedoara Subunlta teo Petroșani

acum, un record românesc — 
cel al „veteranei" Lia Manoliu, 
prezentă pentru a șasea oară la 

a 
la 

de

Jocurile Olimpice, după ce 
cîștigat o medalie de aur 
Ciudad de Mexico și două 
bronz, la Roma și Tokio. Atle
tismul nostru feminin aliniază 
la startul Olimpiadei alte patru 
sportive: Ileana Silai (800 rn 
plat), Viorica Viscopoleanu (lun
gime), Carmen Ionescu (disc) și 
Valeria Bufanu (100 m garduri), 
capabile de rezultate bune. Un 
alt atu al nostru in sportul rege 
al Olimpiadei ar fi Carol Cor- 
bu, campionul țării la triplu salt, 
deținătorul unor rezultate de 
talie mondială. Delegația Româ
niei la J.O.-72 este, înlr-un a- 
numil sens, cea mai cuprinză
toare din toate cele trimise pînă 
acum la Jocurile Olimpice. Cef 
170 de sportivi provin de la 34 
de cluburi din Capitală și din 15 
orașe din provincie. Desigur, nu
mărul mare de concurcnți nu 
este în sine o garanție de suc
ces, mai ales că 30 de compo
nent sini sportivi tineri care-și 
fac botezul olimpic in dorința 
lor do a se lansa pentru Olim
piada de la Montreal din 1976. 
Pe de altă parte confruntarea 
marilor puteri sportive S.U.A., 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, angajate cu loturi 
masive și bine pregătite, cu- 
prinzînd pe toți marii record
mani și campioni, va face foarte 
greu accesul spre medalii celor
lalte țări participante. Dar și în 
aceste condiții deosebite, tehni
cienii echipelor noastre speră 
intr-o bună recoltă de locuri 
fruntașe. In afară de atletism, 
la caiac-cunoe (cu Patzaichin și 
Covaliov, cu Simiocenco și Coș- 
niță, cu Viorica Dumitru), la box 
(Pometcu. Cuțov, Antoniu și 
Năstac), lupte (Berceanu. Mar- 
tinescu, Baciu), canotaj acade
mic, scrimă feminin, tir și 
handbal, rezultatele, forma spor
tivilor șl palmaresul lor ar tre
bui să ducă, respecînd logica șl 
calculul hârtiei. la cel puțin cîte- 
va locuri pe marele podium o- 
limpic. Desigur, nu sînt excluse 
surprize, scăderi de formă, toc
mai în ziua concursului, ori evo
luții uimitoare ale oulsidcr'lor. 
Din convorbirile pe care le-am 
avut cu sportivii noștri, pe care 
i-am asistat zilnic Ia antrena
mente, ne-am dat seama că toți 
sînt deciși să se „bată" strașnic 
pentru fiecare centimetru, pen
tru fiecare secundă, pentru a 
reprezenta cu cinste culorile 
noastre sportive.

40 390


