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Mar|i, 19 septembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stal al Republicii Socialiste 
România, a primit pe maiorul 
Kwame Baah, membru al Con
siliului Redeșteptării Naționale, 
ministru al solului și resurselor 
minerale, conducătorul delegați
ei guvernamentale economice 
șl «I bunăvoință din Ghana, caro

se află In tara noastră intr-o vi
zită oficiala.

A participat Nicolae Nicola'-, 
roinislru-secretar de stal la Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Oaspetele a fosl însoții de am
basadorul K. Y. Boafa.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației a Inmlnat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj personal și un '.aiul 
prietenesc din partea președinte

lui Consiliului Redeșteptării Na
ționale al Republicii Ghana, co
lonelul I.K. Acheampong. Mulțu
mind pentru mesajul Cr i-a lost 
adresat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o transmi . la rindul 
său șefului statului ghanrz cor
diale urări de sănătate și ferici
re, de prosperitate și progres 
pentru poporul ghanez.

întrevederea s-n desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

Măsuri judicioase, 
responsabile pentru 

asigurarea unei eficiente 
maxime noului an 

de invățămint de partid

Indicațiile secretarului general 
al partidului — program de lucru pentru 
fiecare colectiv minier din Valea Jiului

decembrie^
IONEL CAZAN

secretar al Comitetului municipal de partid

Ne găsim în preajma deschi
derii unui nou an școlar in in- 
vățăminlul de partid. Momentul 
prilejuiește tuturor organelor șl 
organizațiilor de partid retros
pectiva modului de desfășurare 
a procesului de însușire a prin
cipiilor politicii partidului nos
tru a cunoștințelor politico- 
Ideologice în anul de învățămînt 
trecut precum și luarea celor 
mai potrivite măsuri pentru îm
bunătățirea sistemului învăță- 
mîntului de partid în ansamblu, 
pentru perfectionarea conținutu
lui acestuia, astfel înclt să co
respundă din toate punctele de 
vedere necesităților actuale.

Este cunoscut că rațiunea 
funcționării cursurilor în învă- 
tăminlul de partid și politic 
U.T.C. este de a înlesni parti
cipantelor să-și însușească te
meinic problemele actuale ale po
liticii partidului, interne si in
ternaționale.

Avînd în vedere faptul că 
noul an de învătămînt în mu
nicipiul nostru se deschide în 
condițiile unei mari efervescen
te, generată de istoricele ho- 
tărîri ale Conferinței Naționale 
din iulie a.c., cit și de recenta 
vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Valea 
Jiului, este firesc ca învățămîn- 
tul de partid să-și îndrepte cu 
mai multă viqoare atenția în
spre problemele majore ce stau 
în fata colectivelor de munci
tori, Izvorîte din grandiosul o- 
blectiv — cincinalul înainte de 
termen.

Pentru realizarea cu succes a 
acestei sarcini se impune o mai 
temeinică și minuțioasă organi
zare a studiului, se cere orga
nizarea celor mal bune condiți- 
unl de rarticipare pentru toți 
cei ce sînl încadrați în diverse
le forme ale învățământului de 
partid. Accentul e necesar să 
fie pus pe eliminarea neajunsu
rilor semnalate In decursul anu
lui ce a expirat, pentru perfec
ționarea organizării formelor de 
învătămînt, a mijloacelor și me
todelor de studiu.

Caracterul creator al politicii 
P.C.R viabilitatea și mobilita
tea ei cit și succesiunea rapi
dă și bogată a evenimentelor 
trebuie <ă determine orientarea 
învățământului de partid spre 
formele cele mai elastice, acce
sibile care se pretează cel mal 
bine 'ransmfteril rapide a Idei
lor politicii partidului. Aceste 
cerințe nu pot fi satisfăcute de- 
cît prin intermediul unul sis
tem de studiu judicios organi
zat și condus în permanență de 
către organele și organizațiile 
de partid, fn spiritul unei ase
menea cerințe se impuno elimi
narea din practica unor comi
tete și organizații de partid a 
preocupării ru precădere oen- 
tru aspectul cantitativ — cîte 
cursuri au fost organizate, cîți 
membri de partid sînt cuprinși 
în învătămînt — toate acestea 
determinind o prea mare șl a- 
desea nejustificată risipă de

forte și timp, în dauna conținu
tului. Trebuie înlăturată metoda 
fixării adminlstratlv-birocratice a 
formelor și temelor de studiu 
sau a procentului de cuprinde
re a oamenilor în cursuri, care 
s-a mai folosit încă în anul 
piecedent de studiu. Important 
este să organizăm învățămînlul 
de partid potrivit condițiilor 
concrete. să-l facem eficient 
pentru studierea și însușirea 
politicii partidului, să-l facem 
atractiv pentru cei care tl ur
mează. Tocmai de aceea, comi
tetele șl birourile orqanizatiilor 
de partid sînt datoare să desfă
șoare tn perioada ce a mal ră
mas pînă la deschiderea anului 
de învătămînt, o largă consul
tare a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii în sensul op
țiunii lor pentru o formă sau 
alta de învătămînt, în funcție 
de care să se facă apoi încadra
rea în cursuri. Procedînd astfel 
se va obține un tablou mult 
mai real și mai veridic al ne
voilor și posibilităților, oferin- 
du-se astfel putința unei acțio
nări în cunoștință de cauză, 
competente. Atenția organelor 
și organizațiilor de partid tre
buie îndreptată îndeosebi spre 
ciclurile de expuneri în care 
au fost încadrați peste 8000 de 
cursanți.

Așadar, cu toate că în gene
ral, se vor menține aceleași for
me de studiu ce au funcțional 
șl în anul trecut, sînt touși ne
cesare în unele organizații de 
partid îmbunătățiri ale structu
rii organizatorice. La exploată
rile miniere, în transporturi, 
construcții și comerț, de pildă, 
au fost create un număr prea 
mare de cicluri de expuneri, în 
dauna altor forme de studiu. 
Aceasta în loc să folosească nu 
a făcut altceva decît să trans
forme pe cel încadrați în for
mele de învătămînt respective, 
în simpli auditori sau înregis
tratori de texte, de cele mal 
multe ori citite. Or, rațiunea u- 
nei bune organizări a învăță
mântului de partid este de a 
stimula gîndirea cursantilor, de 
a le' crea posibilități să partici
pe în mod activ la clarificarea 
problemelor puse în dezbatere. 
De aici necesitatea statuării ca 
metodă în învățămînlul de 
pari id a dezbaterilor, as>gurlnc’ 
astfel participarea activă a fie
cărui cursant la susținerea lor. 
creîndu-se un larg și fertil te
ren pentru discuții în proble
mele fundamentale ale construc
ției noii societăți. O astfel de 
metodă s-a dovedit a fi de o 
deosebită eficiență, în primul 
rînd deoarece, cu ajutorul el se 
pot discuta aprofundat temelo 
planificate, se pot trage conclu
zii practice care să orienteze și 
să mobilizeze cursanții la reali
zarea sarcinilor cu care slnt 
confruntate organizațiile de 
partid.

(Continuare In pag. o 3-a)

Materializarea 
hărniciei

In coloanele ziarului am mai a- 
mintit de faptul că două obiec
tive Importante din planul lucră
rilor de construcții — montaj, 
pe anul in curs, al Șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M., șl a- 
nume instalația de extracție puț 
3 șl culoar bandă de transport, 
ambele în cadrul incintei minei 
Uricani, au fost puse în funcțiu
ne, în devans față de grafic cu 
circa 3 săptămîni. Nu am amin
tit că Ia infăptuirea celor două 
obiective de primă urgență pen
tru ameliorarea fluxului de ex
tracție al minei respective un a- 
port deosebit l-au adus echipe
le de montdri conduse de comu
nistul VALER GROȘAN și de 
EUGEN ȘOMODI. care au trans
format entuziasmul, dăruirea lor 
în muncă într-un fapt concret, 
meritoriu pe care harnicele co
lective îl închină celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării 
Republicii.

Substanțiale 
sporuri 

de 
randament

In cronica întrecerii pcnttu 
obținerea unor succese de pres
tigiu, destinate să aducă prinosul 
cuvenit zilei de 30 Decembrie, 
se înscriu noi fapte demne de lau
dă, de cinstire. Prinlr-o îmbună
tățire continuă a organizării lu
crului Ia front, prlntr-o grijă 
mai mare dovedită față de asigu
rarea formațiilor de lucru cu tot 
ceea ce Ie trebuie ca să-și reali
zeze în mod ritmic ciclul de pro
ducție, prin priceperea și pasiu
nea în muncă dovedite zi de zi. 
schimb de schimb, brigăzile con
duse de ZAHARIA BALÂUȚA șl 
CONSTANTIN SOLOMON, de 
la E.M. Lonea, care lucrează în 
stratul 3, blocul IV, prima în
tr-un abataj cameră, cea de-a 
doua în frontalul cu nr. 33, ra
portează, după trecerea primei 
jumătăți a lunii curente, o serie 
de realizări meritorii: onorarea 
normei medii în proporție de 
108,6 la sută, respectiv 102,1 la 
sută, echivalînd cu depășiri me
dii de randament cuprinse intre 
140 și 600 kg. pe fiecare post 
prestat.

Zn cadrul săptăminii 
Crucii Roșii, pe stadio
nul Jiul a avut loc, du

minică, concursul grupelor sa
nitare — faza municipală, la 
care au participat grupele 
sanitare clasate pe primele 
locuri la fazele orășenești.

Adunarea participanților g a- 
vut loc la Spitalul unificat din 
Petroșani după care, in rit
mul alămurior fanfarei 
U.U.M.P., grupele sanitare au 
demonstrat pină la stadion, 
unde, intr-o atmosferă entu
ziastă s a desfășurat con
cursul, Organizarea întregii 
acțiuni a fost asigurată de Ni
colae Șerban, secretarul Co
misiei județene de Cruce Ro
șie. ing. Octavian Boca, pre
ședintele Comisiei municipale 
de Cruce Roșie, Wiliam Szu- 
der, membru in comisia mu
nicipală de Cruce Roșie și dr. 
Ion Samoilă, directorul poli
clinicii, membru in Comisia 
municipală de Cruce Roșie și

președintele comisiei de con
curs. Au mai participat și loan 
Lazăr, secretarul comisiei mu
nicipale de Cruce Roșie șt 
cadre medicale ce-au alcătuit 
comisia de examinare.

S-au întrecut cele mai bune 
8 grupe sanitare din Valea 
Jiului care s-au clasat după 
cum urmează : Locul 1: forma
ția U.U.M.P. (îndrumător dr. 
AUREL ILUNA), locul 11 1 
Formația Cartier Aninoasa 
(îndrumător dr. VIORICA NI- 
CULESCU), locul 111: Forma
ția Cartier II Petroșani (în
drumător dr. GEORGETA SE- 
MASCH1EV1C1). Pe locurile 
următoare, in ordine, s-au cla
sat grupele E. NI. Vulcan, Car
tier I Petroșani, Cartier I Lu- 
peni, E. M. Petrila și Viscoza 
Lupeni.

Primele două grupe s-au ca
lificat pentru faza județeană 
care va avea loc sîmbătă, 23 
septembrie a.c., la Deva.

Text și lolo : Jon I.IC1U
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Rar eveniment ca 

acela trăit recent de 
către oamenii muncii 
din Valea Jiului : vi
zita de lucru între
prinsă de către con 
ducerea de partid și 
de stat. în frunte cu 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. în cel 
mal mare bazin car
bonifer al țării. Nu a 
fost prima oară cînd 
l-au văzut in mijlo
cul lor pe secretarul 
general al partidului, 
pe cel mai iubit fiu 
al poporului român. 
Entuziasmul, dragos
tea, înalta stimă cu 
care a fosl intimpinat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe acesle 
străvechi meleaguri 
minerești au adus în
că o mărturie grăitoa
re, neasemuit de vie, 
a legăturii indestruc
tibile, care ține de 
fibră lăuntrică a fiin
ței noastre, dintre po
por și partid. înțelep
tele aprecieri, indica
țiile de inegalabilă 
valoare date cu acest 
prilej de* conducăto
rul partidului și sta
tului nostru ne-au a- 
rătat incă o dată, și 
mai limpede și mal 
profund, calea pe ca
re trebuie neabătut 
s-o urmăm pentru a 
ridica la nivelul exi
gențelor eficiența 
muncii noastre, pen
tru a răspunde cum 
se cuvine marilor ce
rințe pe care le pu
ne în îața fiecăruia 
dintre noi edificarea 
societății socialiste

V
(----------------

Prețioasele indica
ții pe care secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ie-a dat 
în cadrul recentei vi
zite făcute în mijlo
cul minerilor Văii 
Jiului au vizat și 
munca pe care sindi
catele trebuie să o 
desfășoare pentru a- 
sigurarea ridicării 
continue a nivelului 
politic și de cultură 
generală al minerilor, 
al tuturor cetățenilor 
municipiului nostru, 
pentru crearea unor 
condiții optime în care 
să-șl poată petrece 
timpul liber. înțelege
rea acestor dezidera
te majore de către toți 
factorii responsabili 
se impune ca o sarci
nă imediată a cărei 
concretizare trebuie 
să-șl găsească expre
sia în acțiuni menite 
să contribuie activ la 
ridicarea nivelului 
spiritual al celor ce 
muncesc.

Consiliul de condu
cere al Casei de cul
tură Petroșani iși pro
pune ca, in perioada 
care ne mal desparte 
de mărețul eveniment 
de la 30 Decembrie, 
să intensifice acțiuni
le de popularizare a 
documentelor lucră
rilor Conferinței Na
ționale a partidului, 
munca de răspîndirc 

a cunoștințelor științi
fice in rindul diferi-

_____________

multilateral dezvolta
te.

Conduc un sector 
al cărui colectiv a 
obținut rezultate bu
ne în acest al doilea 
an al cincinalului. De 
la introducerea pro
gramului de lucru de 
6 ore la fronturile din

șoare rodnic la fieca
re loc de muncă. 
Mecanizarea șl auto
matizarea operațiilor 
grele de la frontul de 
lucru îndeosebi tre
buie să stea pe în- 
tiiul plan al preocu
părilor noastre de 7.1 
cu zi. Conducerea

Un punct de convergență 
a preocupărilor colective:

subteran, am reușit 
— prin eforturi colec
tive susținute — să 
realizăm productivita
tea medie in propor
ție de 100.8 la sută, 
să reducem cu 1,25 
lei prețul de cost pe 
tona de cărbune ex
trasă. Dar planul nu 
s-a îndeplinii cil rit
micitatea dorită.

Se cere — și efor
turile unite ne vor 
duce la izbîndă — 
să depășim greutățile, 
să facem toiul pentru 
ca. activitatea de ex
tracție să se desfă

sectorului, colectivul 
au recurs la unele 
procedee care s-au 
dovedit fertile: per
sonalului de regie 
i-au fost atribuite sar
cini proprii, zilnice a 
căror onorare era 
„certificată" de solici
tant, adică de șeful 
de brigadă sau 
schimb ; la puțul 11 
s-a montat o colivie 
basculantă, ceea ce a 
înlesnit vehicularea 
materialului, mane
vrele în circuitul de 
transport. Intențio
năm ca prin lucrări

de amenajare intre o- 
rlzontul XIV și XI! A 
să eliminăm toți tim
pii neproductivi. Ce 
rezultă de aici ? Că 
numai dacă ne pu
nem mintea la con
tribuție - șl cine | 
altcineva dacă nu 
noi trebuie s-o fa
cem ? —, numai da
că vom fi alături de 
omul care dă cărbu
ne, să-l consultăm, 
să vedem în fiecare 
clipă cam cum ar fi 
mai indicat să se în
făptuiască un anumit 
lucru, doar atunci no 
vom atinge toiul. Cită 
dreptate avea tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
cind — la adunarea 
cu activul de partid 
din Valea Jiului — se 
exprima că „...Aici 
trebuie să funcțione
ze și proiectarea, con
cepția — în strînsă 
legătură cu activita
tea minerilor, a oa
menilor care lucrează 
în mine. Dacă vom 
proceda așa - și așa 
trebuie să proce
dăm — sini convins 
că problema de bază 
a mecanizării și intro
ducerii tehnicii mo
derne în Valea Jiu
lui, deci și a creării 
condițiilor pentru în
deplinirea programu
lui de perspectivă, va 
fi soluționată1'. Este 
momentul să acțio
năm ferm. perseve
rent In această direc
ție I

Ing. Marin RÂDUȚ 
șeful sectorului IV 

E.M. Petrlla_____J

Posibilități multiple pentru

Perfecționarea 
și modernizarea 

organizării și conducerii
în minerit

lelor categorii de sa- 
larlați cu specific a- 
parte de muncă, ac
țiuni cu un profund 
caracter instructiv în 
rindul tineretului șl 
ridicarea activității ar
tistice la nivelul exi
gențelor actuale.

Organizarea — in

factorii de răspunde
re din întreprinderile 
și instituțiile orașu
lui, dorim să le facem 
instrumente utile de 
ridicare a nivelului 
de pregătire multila
terală a celor ce 
muncesc.

Permanentizarea joi-

Activitatea culturală, 
la nivelul cerințelor 
vieții, ale oamenilor 

muncii
sălile de apel, în a- 
teliere și căminele 
pentru nefamlliști — a 
unor expuneri și dez
bateri pe 
raportului 
de către

marginea 
prezentat 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu la
Conferința Națională, 
a legilor șl decrete
lor elaborate, a nou
tăților în domeniul 
tehnicii avansate șl a 
inițiativelor valoroa
se, sînt acțiuni pe ca
re, în colaborare cu

lor de tineret și asi
gurarea unui conținut 
legat de preocupările 
șl aspirațiile tinerilor, 
constituie, de aseme
nea, un obiectiv ime
diat pe care, în cola
borare cu Comitetul 
municipal U.T.C . 11
vedem perfect reali
zabil, spiritul de Ini
țiativă și de inventi
vitate al tinerilor 
puțind să-șl găsească 
aici un vast cîmp de 
desfășurare.

Munca artistică, 
rodnică de altfel, pe 
care am desfășurat-o 
pină acum, suportă în 
continuare îmbună
tățiri substanțiale sub 
aspect calitativ și 
cantitativ, procesul de 
constituire a noi for
mații și al măririi 
numărului de artiști 
amatori aflindu-se in 
plină desfășurare. în
ființarea corului de 
cameră, reaclivlzarea 
corului și a formației 
de dansuri, trecerea 
la regim de teatru 
popular a formației 
dramatice, organiza
rea de stagiuni per
manente pentru cele
lalte formații fac o- 
biectul preocupărilor 
noastre in această 
direcție. Dar trecerea 
de la intenții la fapte 
nu se poate face nu
mai pe baza unor e- 
forturi singulare, ci 
cu sprijinul factorilor 
răspunzători din gru
pele și comitetele sin
dicatelor și al condu
cerilor tehnlco-admi- 
nistrative. Afirmăm a- 
ceasta pentru că nu 
rareori ne-am lovit de 
inerție șl indiferență 
in această direcție, de 
concepții anacronice 
care au generat și 
mai anacronicul slo-
Gheorghe NEGRARU 
instructor metodist la 
Casa de cultură din

Petroșani
(Cont. în pag. a 3-a)
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După cunv am mai anunțat în coloanele ziarului, în 
prima jumătate a lunii curente Capitala țării noastre a 
găzduit cel de-al Vll-lea Congres internațional minier eve
niment de anvergură, cu care ocazie au fost dezbătute pro
bleme și tematici majore referitoare la viitorul extracției 
pe mapamond, creșterea potențialului și a capacității de 
producție a exploatărilor atit subterane cit și la zi, dez
voltarea industriei materiilor prime minerale. Discuția 
noastră cu tov. ZOLTAN KIRALY, economist principal gra
dul I, consultant în cadrul Centralei cărbunelui Petroșani, 
participant la lucrările Congresului, s-a axat pe aspectele 
privind perfecționarea și modernizarea organizării și a con
ducerii în industria minieră.

— ...Ne-a .mpresionat, îu. 
primul rînd. faptul că multe 
dintre referatele și comuni
cările științifice prezentate 
ne-au demonstrat cu elocven
ță că în întreaga lume pro
blemele de organizare și 
conducere în minerit au că
pătat amploarea, complexi
tatea pe care Ie merită a- 
ceastă veche îndeletnicire a 
omului — mineritul. Totoda
tă, ne-am putut edifica asu
pra direcțiilor principale ale 
evoluției tehnologiilor și me
todelor rentabile de exploa

tare pentru anumite conjunc
turi specifice a mașinilor și 
instalațiilor cu înalt randa
ment.

— Ce învățăminte s-au pu
tut trage, care ulterior să 
poată fi fructificate de con
tre specialiștii minieri din 
Valea Jiului ?

— Pvaportîndu-se la dome
niu] perfecționării organiză
rii, a conducerii, un ioc apar-

Tr. Mt'LLER

(Continuare în pag. a 3-a)

AUDIENTA
Cind a intrat secretara, P. I., 

cufundat in moalele fotoliu
lui iși curăța unghiile.

— Tovarășe șef, afară aș
teaptă o bunicuță...

— N-am timp.
După treizeci de minute t
— Tovarășe șef, bătrina nu 

vrea să plece.
— Am acum, imediat, o 

ședință.
— l-am spus că o primiți...
— Bine, să intre.
P. 1. iși aranjă o mină 

imDinmtoa

— Care bătrina, despre ci
ne vorbești ?

— Noroc că „bătrina" am 
fost eu. Alta s-ar fi simțit 
jignită.

— Mo mă...
— Lasă-mă să termin, con

tinuă bătrina necruțător, a- 
poi a venit la tine unul voi
nic cu părul cărunt...

— Contabilul șef...
— Aha Da’ cum îl chea

mă ?
— Te rog să mă crezi că...
— Deși ești mai tinăr, el

Faza municipală a concursului grupelor sanitare

Instantanee din careul formațiilor grupelor sanitare după desfășurarea concursului in timpul citării grupelor premiate In fo
to 1 formația U.U.M. Petroșanlcu locul 1 șl, in foto 2 formația aninoseană.

obiceiul cind iși primea vi
zitatorii : „Nu am timp de 
pierdut. Fii te rog scurt". 
Și iată că apăru bătrînica.

— Petrică eu sint, spuse 
mama.

De o luna „Petrică" avea 
33 de ani.

— Mamă, tu.1 se mira Pe
trică și începu să-și mingile 
părul unsuros și negru. Ce 
musafir!
M. I. a crescut 11 băieți și 

o fată, petrecindu-și întreaga 
ei viață, 
colonie0 
peniului. 
răspindit 
trică i-a 
Cum se _ .
Dar cum lucra „Petrică" al 
ei, despre asta nu avea idee. 
Acum venise... P. I. se strlm- 
bă fără să urea: „A naibii 
mai e și bătrinica asta a 
mea.'" Instalată intr-un coif 
al vastului birou M. 1. și-a 
petrecut cinci ore. In drum 
spre casa...

— Petrică, nu te supăra, 
dar bătrina care a așteptat 
trei ore pe coridor...

intr-o „căsuță de 
de la periferia Lu-
Toți copiii ei s-au 
fn lume, numai Pe- 
rămas in preajmă, 
odihnea acasă, știe.

iți spunea dumneata, iar tu 
il tutuiai. Nu e bine, Petrică.

— Ma mă..
— Nici loc nu i-ai oferit. 

El fi-a prezentat niște hirtii 
aproape o oră, fn, care tu ai 
stat, jos. iar el în picioare.

— Mamă ai...
— Și încă ceva. Tinărul 

ăla, ăla blond, ăla de iți tot 
spunea „să trăifi*, ăla cine 
mai e ?

— E un tinăr cult mamă, 
un..

— Cult zici?! Mic nu mi 
s-a părut. Prea umblă ..coco
șat" cînd da ochii cu 
de-al-de-tine. Prea...

— Ai dreptate, mamă .'...
Intîmplarea noastră e au

tentică Desigur că ar mai 
trebui relatate vorbele cu ca
re Petrică I. 
fața mamei 
insă rămin...

sum timpul, faptele, să-și pu
nă amprente spre a ne con
vinge...

s-a scuzat în 
sale. Vorbele 

vorbe. Sa lă-

D. D. IONESCU
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Minerul Mihai Dudescu
și profesiunea lui

de credință
„Omul sfințește locul și apoi 
„Cerința numărul unu: buna 
fesională !“
„Am luat exemplul lui Petre 
merită titlul de erou...“

locul pe om 
pregătire pro

M1HAI DUDESCU c.Mc un 
nume atît de bine cunoscut, 
aici, la Vulcan, incit — de 
ce nu am recunoaște — dc 
la bun imeput nu ar mai 
aria nevoie de multă pre
zentare Omul acesta mun
cește la sectorul I ol minei 
Tuleați dc l-t ani, dintre ca
re E ca șef de brigadă. Cit 
despre. rezultatele obținute 
în procesul dc producție pu
tem spune efl ele s-au situat 
întotdeauna „la înălțime".

„Mi-a venit, uite așa, deo
dată, să vin în Valea Jiului... 
Unii mai zic că nici de-ai 
dracului nu renunțau ei la 
buletin de Capitală. Uite că 
cu am renunțat și mi-am fă
cut mutație definitivă, aici, 
la Vulcan La urma urmei, 
OMUL SFINȚEȘTE LOCUL 
Șl APOI. LOCUL PE OM".

L-am întrebat cit e de greu 
să te fortnczi și să te menții, 
mai ales, ca bun șef de bri
gadă.

ȘEFUL DE BRIGADA — 
oriunde ar lucra d — deci 
nu numai in minerit, TRE
BUIE SA FIE IN PRIMUL 
RIND. FOARTE BINE PRE
GĂTIT PROFESIONAL. A- 
( EAST A ESTE DE FAPT 
CERINȚA NUMĂRUL UNU. 
Dai nu trebuie uitat că el 
trebuie să fie un bun orga
nizator al procesului de pro
ducție. un tovarăș și prieten 
al fiecărui ortac, nu numai 
dc Ia grupa lui... Știți că la 
nunele noastre se ridică încă 
destul de serios problema 
fluriuației de muncitori Las 
la o narte categoria acelora 
care suferă de „boala" an
gajării de la o instituție la 
alta; vreau să mă refer la 
tinerii veniți din mediul să
tesc. deci la cei care iau 
pentru prima dată contact 
cu o unitate economică de 
anvergură. După perioada de 
instructaj, omul nostru e

trimis la brigadă. Aici li pro- 
blcma-cheie. Vreau să spun 
că nu trebuie privit dc cei 
mai vechi așa, ca un fel de. 
a cincca roată de la căruță. 
Șau de la înălțime.- Mă fn- 
felegefi ? Altceva : să zicem 
că trebuie transportat un 
stîlp, o armătură. o grindă, 
acolo. în abataj. Să-l lăsăm 
pe noul angajai să apuce cl

de la capătul mai subțire, să 
ducă ce-i mai ușor. Astea, 
desigur, citeva zile pină cinci 
se obișnuiește și el cu greul 

subteran. Că la urmă, 
face

din 
dacă ii place munca, 
el orice și dacă-i mai greu. 
In concluzie, să existe o pe
rioadă de aclimatizare pen
tru aceștia...".

Mihai Dudescu imi deslăi- 
nuie că cei mai buni în bri
gada lui sint șefii de schimb 
ANDREI POPA. GHEOR
GHE SAVA, și IO AN POP 
II. „Și dacă vreți să știți 
de ce, aflați că, lucrînd îm
preună cu ei în toți cei 74 
ani ai mei de minerit, am 
observat că nu au căutat 
niciodată sa facă un lucru 
de mtntuială. Nu mai vor
besc că in ceea ce privește 
aportul lor in cadrul brigă
zii se dovedește a fi întot
deauna foarte substanțial."
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Iulian IORDACHE 
coresp. -Vulcan

juniori » 1,
4
1 

se-

de
la Școala sportivă și 
Petroșani, care au 
mai puțin de 13 TI- 
îndividual și pe e-

te l-au ocupat relațiile din
tre conducători și personalul 
minei, conturîndu-se cu pre
cizie atribuțiile și competen
țele fiecărui factor în an-,

852 p.d.
754 p.d.

— 744 p.d.:

Așa le stă bine, case 
lor noastre : intre lîori 
și verdeață I

Jiul Petro
echipe, Corvinui Hw-

SPORT•SPORT

RĂSPUNDEM
CELOR CE NE SCRIU

Constantin, iși

In cei 8 ani de cind se 
tiflă la conducerea acestei 
brigăzi, Mihai Dudescu se 
poate minări și cu rezultate
le bune in respectarea nor
melor de protecție a muncii r 
nici un accident / Este fi asta 
iui record — a adăugat el 
satisfăcut. Mă duc mai zi
lele trecute cu alți băieți ca 
să intrăm in schimb. Obi
ceiul meu ea după ce le zic 
„noroc bun" celor din 
Schimbul vechi, să arunc o 
privire atentă pe la armă
turi, pe la grinzi, la cablu
rile electrice. Cind colo ză
resc o piatră după o grindă 
gala-gata să cadă. Jos, la 
vreo patru metri, un om lopă
ta de zor... „Bine, nea Gri
gor e — ii zic eu — dumnea
ta nu te mai uți pe sus să 
vezi ce mai este?" Cind a 
văzut piatra: „Așa-i șefule, 
era cit pe-aci s-o pățesc..." 
Oare ce model de miner a 
avut Mihai Dudescu ?

...„Am învățat mult de la 
un șef de brigadă pe care 
nu-l cunosc decît de la dife
rite conferințe, plenare... Nici 
nu am schimbat cu el vreo 
vorbă, încă. E vorba de E- 
roul Muncii Socialiste, Pe
tre Constantin, de la mina 
Lupeni. O spun deschis, o- 
mul acesta a dus faima mi
neritului din Valea Jiului în 
întreaga țară Iși merită cu 
adevărat acest titlu de erou... 
Vă spun, cu mina pe inimă, 
că mie îmi place mineritul. 
Și dară-mi place mi? fac să 
le placă și altora. Uneori reu
șesc cam greu, adevărat. Dar 
reușesc, totuși. Și DACĂ 
CINEVA IUBEȘTE MUNCA. 
O FACE CU PASIUNE. ȘI-I 
IMPOSIBIL SA NU ÎNFĂP
TUIASCĂ O TREABĂ CA 
LUMEA..."

+ MtHAI ILTIU, LUPENI : 
Trimisă de redacție, in sinteză, 
la conducerea preporațîei Lu- 
peni, sesizarea dv. s-a bucu
rat de o confirmare fovorabifâ. 
fiind considerată ca justă. Ea 
o contribuit la impulsionoreo 
mtorvențiilor din partea prfepo- 
rației pe lingă Baza de apro
vizionare șl transport, care, in 
cele din urmă, a procurat și 
furnizat carburanții și lubrifi- 
anții necesari ți locomotiva 
Diesel hidraulică, prima de o 
cest (el din dotarea unităților 
C.C.P„ după cum ne-o Infor
mat conefucereo preparației, o 
lost pusă tn funcțiune. Redu
cerea folosirii locomotivelor cu 
aburi pentru remorcarea con- 
vooielor de vagoane intre sta 
|la C.F.R. Lupeni și preparație 
constituie un prim pos făcut 
in direcția diminuării poluării 
aerului in orașul Lupeni.

♦ GHEORGHE MENZAC, 
PETRILA. Ceeo ce dv. oți pre
supus că ar constitui „aprovi
zionare ilegală cil motorină", 
pentru cuptorul de pline, o nu
mitului Carol Barobos, a fost 
in realitote un transport taxat 
efectuat do autovehiculul I.G.C. 
cu nr. 31 HD 258 de Io stația 
PECO Llvezeni la Petrilo. Ve
rificați cu mai multă seriozita
te și dlscernămint faptele îna
intate de o vă hotă ii să scrl-

cii, rclevați-lc numai pe cele 
adevărate. Pentru că oți stă
ruit pentru un râspuns Io sesi
zarea trimisă, vă precizam, în
că o dată, că I.G.C. nu ore co 
obiect vînzoreo produselor 
PECO și nu face asemenea 
vinzori către persoane porticu- 
lore.

♦ DUMITRU KECSXES, PE
TRILA. Răspunsul primit din 
partea conducerii I.G.L. Petro
șani referitor Io scrisoaroa dv. 
prin care ne solicitați sprijinul 
pentru rezolvarea pioblcmei 
burlanelor lipsă și degradate 
de la cele 8 blocuri din str. 
Prundului conține precizarea 
că echipa de tinichigii o sec
torului din localitate trebuia să 
inceopă lucrârite de înlocuire 
in 10 septembrie a.c. Dacă si
tuația o evoluat in sensut răs
punsului pe care ni La dat 
conducerco I.G.L., vă rugăm 
să vă Interesați și să ne trimi
teți o precizare.

o I. MACAVEI, PETRILA 
Cetățeanul despre care ne-ol 
scris a fost angajat ca munci 
tor necolificat lo unitatea 
T.A.P.L. nr. 45 din Petroșani 
Nu deține, deci, o funcție im 
plicind gestionarea de volori 
Angajarea s-a făcut cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 
1/1970.

ACȚIUNI 
TURISTICE

Atleții Văii Jiului 
pe primul loc

Activitatea culturală la nivelul cerințelor 
vieții, ale oamenilor muncii

gan „producția să meargă, res
tul nu ne privește".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia de la tribuna consfătui
rii cu activul de partid ținută la 
Casa de cultură, că numai oame
nii cu un bogat orizont politic șl 
cultural, capabili să înțeleagă 
deplin politica parlidnlui șl sta

tutui nostru pol înfăptui sarcini
le ce stau in fața întregului po
por, constructor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
Așadar, să punem in practică a 
ceste prețioase indicații și să fa
cem totul pentru ca populația 
municipiului nostru să fie In 
continuare beneficiară a unei 
vieți culturale la nivelul exigen
țelor actuale.

Posibilități multiple 
pentru perfecționarea 

și modernizarea organizării 
în minerit

Să nu permitem nepăsării
să compromită bunele intenții!

urmâ cu citeva zile, zia-In _ _ ..
rul nostru informa cititorii des
pre dareo în folosință o noii 
piețe din Lupeni, construite in 
cortierul central ol orașului.

Se rezolvase, așadar, una 
din problemele de căpetenie 
pentru aprovizionarea popu
lației acestui important centru 
minier și era de așteptat, deci, 
ca viața comercială să cunoas
că o moi mare pulsație prin 
predarea acestui obiectiv de 
larg interes pentru populația o- 
roșului Lupeni.

Lucrurile, insă, nu stau nici 
pe departe așa, căci numai la 
o săptămînă după inaugurarea 
pieții unde se află un com
plex comerciol care reunește 
mai multe unități (alimentară, 
came, legume-fructe, bufet) cu 
spații speciale pentru desface
rea produselor intercooperctis- 
te, aspectul general al noului 
obiectiv prezintă vizitatorului o 
oriveliște cu totul necorespun- 
zătoore generată de nepăsarea 
administrației pieții și a orga
nelor care răspund de activita
tea comercială o locolității la 
care ne referim.

Vizitind piața in ziua de 18 
septembrie a.c. om fost con-

trorioți de inodmisibilo negli
jență prezentă aproape peste 
tot. Deși unitățile complexului 
— așa după cum arătam — 
sint noi, aprovizionarea lor cu 
produsele specifice este foarte 
slabă. Alimentara oferă cum-

Continuind lista acestor gra
ve deficiențe, 
arătăm că 
conductele 
conținutul 
alimentare 
porticulari,

trebuie să mai 
de mai multe zile 
sparte își revarsă 
prin fața unităților 

și a producătorilor 
pe spațiul unde se

N A R E

șui Victor Brașoveanu, vicepre
ședinte oi consiliului popular 
orășenesc și tovarășa Maria 
Stol, inspector comercial de 
stat. Șl nu prin „motivări" ca
re In nici un caz nu sint în 
stare să aducă îmbunătățirile 
cuvenite, ci prin măsuri eficace. 
Să nu mai îngăduim ca un 
lucru bun și frumos, făcut in 
interesul cetățenilor, să fie 
de-a dreptul compromis.

părătorilor cu predilecție con
serve, unitatea de carne de
servește nesatisfăcător, iar cen
trului de legume și fructe ii lip
sesc tocmai mărfurile cele mai 
solicitate.

Ca să nu mai vorbim de 
buna intreținere a spațiului a- 
fectat pieții in discuție ; de
zordine, gunoaiele și resturile 
de zerzovoturi amestecate de-a 
valma cu lăzi de ambalaje.

La bufetul situat în cadrul 
complexului, starea de igienă 
este pur și simplu îngrijorătoa
re. Și pentru argumentare e 
suficient să amintim doar de 
grupul sanitar, care, datorită 
situației in care se găsește es
te complet inutilizabil și mai 
mult, un focar de infecții.

descorcă și depozitează morfa, 
dar nimeni nu o monifestat și 
nu manifestă nici cel mai mic 
semn de neliniște. De parcă 
toate acestea s-ar întimpla un
deva, pe o altă planetă. Este 
de neînțeles cum e posibil să 
se tolereze asemenea lucruri ? 
Adică, toate îndatoririle noas
tre, toate obligațiile exprese 
pe care le avem s-au terminat 
odată cu... darea în folosință? 
De-acum, nu 
Dar, de 
concepție
muncă socialist ? Să răspundă 
precis și urgent acestor între
bări otit tovarășul Petru Koroy, 
intentendul pieții, cit și tovară-

ne mai pasă ? 
unde o asemenea 
străină stilului de
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Cornel HOGMAN

grenajul unității miniere. 
Multe avem de învățat, de 
pildă, în ccca ce privește 
răspunderea, rolul maistru
lui ca element de prim or
din în organizarea superioa
ră, de ridicată eficiență a 
unui sector. Un interes a- 
parte l-ar prezenta și pen
tru noi posibilitățile de uti
lizare a calculatoarelor in 
organizarea și conducerea 
exploatărilor miniere, la toa
te nivelele. Am putea da a- 
tenție specială optimizării 
producției, dirijării judi
cioase a extracției, a aera- 
jului, prin intermediul cal
culatoarelor. In gestiunea 
stocurilor de materiale se 
știe că avem deficiențe, e- 
xistă supranormative și am 
putut detecta citeva căi de 
rezolvare, de controlare 
precisă, eficace, cu ajutorul 
calculatoarelor, a acestora. 
In orice caz, cert este că e- 
xistă multiple posibilități de 
a găsi cele mai fericite so
luții la problemele care ne 
frămîntă, totul este ca stu
diile, comunicările care ne 
interesează să le reluăm, să 
le adincim, și să extragem 
ceea ce trebuie...

In cadrul acțiunilor inițiale 
pentru cunoașterea frumuseților 
naturale cile patriei, Clubul 
muncitoresc din Lonea organi
zează două excursii pentru 
membrii cercului turistic și ai 
formațiilor artistice de ama
tori, care iși desfășoară activi
tatea în această unitate de cul
tură.

Prima excursie va avea loc 
în ziua de 21 septembrie, pe ru
ta Lonea — Hațeg — Deva — 
Hunedoara — Brad — Țebea
— Băile Vața și retur. Cu a- 
cest prilej, se vor vizita caste
lul de la Hunedoara, barajul 
Cinciș, mormîntu) lui Avram 
Iancu și alte monumente isto
rice și obiective turistice.

A doua excursie, Organizată 
de club, este programată în 
ziua de 5 octombrie și ’ a nvea 
ca itinerar traseul- Lonea — 
Tg. Jiu — Metru — Drobeta 
Turnu Severin — Porțile de 
Fier — Orșova — Băile Hcrcu- 
lane — Caransebeș — Hațeg
— Petroșani.

Pentru ambele excursii trans
portul se va face cu autocarul 
pus Ia dispoziție de Oficiul ju
dețean de turism.

Excursioniștii vor fi intormați 
de-a lungul traseului anunțat 
asupra obiectivelor industriale 
ridicate fn anii socialismului, se 
vor prezenta date istorice și 
geografice, prc v.in ji alte cu
noștințe legate de centrele ur
bane și regiunile ce le vor stră
bate.

17 septembrie, o 
rașuf Hațeg a găzduit ETAPA 
JUDEȚEANĂ A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN indivi
dual și pe echipe la cros.

Ca și în edițiile precedente, 
concursul a fost dominat 
sportivii dc ’ ~
de la Jiul 
cucerit nu 
TLURI la 
chjpe.

Iată campionii județeni pe 
1972 : categoria copii — .băieți 1 
1. VASILE ARHIP — Școala 
sportivă Petroșani Pe echipe, 
Școala sportivă Petroșani: copii 
II i 1. DAN NICOLAESCU —

Jiul Petroșani. Pe echipe, J’«I 
Petroșani i junioare III : 1. MA
RIA ȚARMURE, Școala sporti
vă Petroșani. Pe echipe — 
Școala sportivă Petroșani. Ju
nioare II : 1. MARIA 1. \ZA- 
RESC, Școala sportivă Petro
șani: juniori II f EUGEN ROt- 
BAN. Jiul Petroșani. Pe echipe 
Școala sportivă Petroșani. Ju
niori I i 1 GHEORGHE TO- 
FAN _ Corvinui Hunedoara. 
Senioare i 1 MONICA 1ACOB 
— Jiul Petroșani. Seniori : K. 
ION MAGHERU. ' ' “ 
șani. Pe 
nod oara.

Sîmbătă și duminică, arena 
de popice „Jiul' din Petrila, a 
găzduit etapa județeană a cam
pionatului republican, la in
dividual și perechi, ta popice 
(seniori și juniori), la care au 
participat cei mai buni popicari 
din Hunedoara, Petroșani și 
Petrila.

Prima zi a fost rezervată pro
bei individuale, în cadrul că
reia cei 17 concurenți (4 juniori 
și 13 seniori) au lansai fiecare 
cîte 200 de bile în vederea de
semnării campionilor județeni 
la juniori și seniori. Dacă la ju
niori. Victor Miclea (Jiul Pe
trila) nu a avut ..probleme" 
pentru ocuparea primului loc. 
Ia seniori însă întrecerea a .fost 
foarte disputată. Taiă-i pe pri

mii trei
Victor Miclea — 
Oskar Berky 
Gheorghe Albu 
nrori : 1. Mihai Torok 868 p.d.j 
2. Ștefan Cazma — 860 p.d.; 3. 
Bella Schuller — 845 p.d. (tați 
de la Jiul Petrila). La perechi, 
primul loc a revenit cuplului 
Ștefan Cozma — Bella Schul
ler, cu un rezultat destul de 
bun : 1 705 p.d.

Pentru etapa de zonă, care 
va aven Ioc luna viitoare, s-au 
calificat următorii sportivi i 
Victor Miclea la juniori, Mihai 
Tortile, Ștefan Cozma și Bella 
Schuller la seniori, toți de la 
asociația sportivă Jiul Petrila.

B. STAICV

după-amiază, stadionul 
din Petroșani a cunoscut din nou 
animația (atît cît poale fi 
pretinsă unui „amical" de... 
curtoazie!) unei partide de fot
bal. Parteneri de antrenament ai 
jiuliștilor au fost, de aceasta dată, 
tînăra, dar viguroasa formație di
vizionară B, Minerul Baia Mare, 
una din fruntașele seriei a 11-a 
a competiției. Copie fidelă. în 
prima repriză, a întîlnirii ante
rioare (cu A.S.A. Tg. Mureș), me
ciul de ieri nu a oferit, în totali
tate, satisfacțiile scontate de pu
ținii spectatori din tribune, decît 
dacă se are in vedere doar...re-

Minerul Baia Mare 31
/uitatul final. Scorul, e adevărat, 
reflectă realitatea existentă în 
teren, diferența de clasă era vădi
tă. trebuia, mai precis, să se 
facă oricind vădită, dar piuă la 
stabilirea definitivă a acestuia 
au fost „locale" totuși eiteva». 
kilograme de nervi! Fără a li 
„cunoscător in meserie", nu se 
putea să nu observi că jiulișlii 
au d< partea lor, in primul rînd, 
dezinvoltura pe care ți-o dă. u- 
neori, privirea de sus a adver
sarului și convingerea că oricum 
golurile tot vor „cădea". Și pri
vind astfel partida, e firesc ca. 
tratînd cu multă nonșalantă si
tuațiile de joc să nu poți trage.

maximum de profil, la care w 
fi avut categoric dreptul...

Au existat ocazii multe de în
scriere a unor goluri, s-a jucal 
de multe ori in amplitudine, des
fășurat, dar satisfacția golurilor, 
a eficacității acțiunilor, a fost di
minuată tocmai de starea con- 
c'pțională în care a fost „intro
dusă" de jiuliști această partidă—

Golurile au fost marcate <!• 
Stoian (min 30), Szillagyl miir. 
391 Rozsnai (min 81) și Al. Nagy 
(tain. 84).

Cei mai buni dc la Jiul : Toa
ca, Nagy. G. Stan. Storan șl Pe- 
ronescu.

V. T.

responsabile pentru asigurarea
de partid

(Urmare din pag. 1)

Una din deficiențele consta
tate in organizarea învățamîn- 
lului de partid u constat și în 
cuprinderea unui număr exage
rat de mare de cursanți într-o 
formă sau alta de studiu. Înlă
turarea acestei deficiențe poate 
fi făcută in primul rind prin 
modificările corespunzătoare in 
profilul formelor de studiu, a- 
sigurîndu-se principiul funcțio
nării acestora In cadrul organi
zațiilor de bază.

Dată fiind necesitatea sporirii 
aportului comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii la acte
le de decizie, la organizarea și 
conducerea treburilor publice 
se va pune un accent mal ma
re pe extinderea cursurilor fn 
care se studiază problemele ac
tuale ale politicii economice a 
partidului și statului nostru, 
lucru ce va face ca un număr 
lot mai mare de oameni să ca
pele cunoștințele necesare în 
acest sens. Considerăm că nu
mărul de pesle 1 800 cursanți 
încadrați in forme de studiu de 
acest gen în anul trecut u fost 
prea mic, el nereJlectînd struc
tura economică a municipiului.

O condiție esențială de care 
trebuie să se țină seama în or
ganizarea noului an de învăță- 
mînl este și aceea a sporirii 
numărului de cursuri in care să 
se dezbată probleme ale educa
ției materlallst-știlnțifice. spo
rind astfel eficiența învățămîn- 
tutui de partid tn cumbuterea 
influențelor mistico-religioase.

Organele și organizațiile de 
partid vor trebui să se preocupe 
în mai mare măsură de educa
rea tineretului prin intermediul 
Invățămînluluj <Je partid. Să lie

cuprinși în formele organizate 
ale invățăniîntului de partid 
tinerii care doresc să devină 
membri de partid precum și cei 
din activul U.T.C. Consecința 
sporirii unei asemenea preocu
pări va avea drept urmare for
marea gîndirii politice a tinere- 
tuluij educarea lui în spiritul 
patriotismului și internaționalis
mului socialist. De 
avînd în vedere că un număr 
mare de cadre de conducere
din aparatul de stat, din rîndul 
organizațiilor de masă au absol
vit cursurile universității serale 
de marxism-leninism, e necesar 
ca organele orășenești de partid 
să organizeze cu aceștia grupe 
de studiu individual în cadrul 
cărora să se dezbată probleme 
esențiale ale politicii parlidulu1 
și statului nostru. Grupe de a- 
cest fel se pot organiza la ni
velul tuturor comitetelor orășe
nești de partid.

In preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid cu pri
vire la organizarea noului an 
de studiu în învățăinîntul de 
partid va trebui să stea și fn- 
vățămintul ideologic il cadrelor 
didactice. Și in cadrul acestuia 
vor trebui generalizate dezbate
rile. Studiul și dezbaterile vor 
trebui să fie axate pe activita
tea specifică școlii, pe intensi
ficarea educației tinerei genera
ții, perfecționarea continuă a 
metodelor in învățămintul de 
stal, Ținînd se^ma de faptul că 
învățăinîntul Ideologic al cadre
lor didactice a fost organizat pe 
o durată de 2 ani, la slirșilul 
celei de-al doilea an se vor 
susține examene în fața unei 
comisii stabilite de organul de 
partid și inspectoratul școlar.

O profelenjă iiuporlnuiă î|i or-

asemenea,

ganizarea noului an de învăță- 
înlnl, de care organele și orga
nizațiile de partid vor trebui să 
se preocuțe cu toată seriozita
tea constă în orientarea temati
că a cursurilor. In această di
recție, se recomandă tematicile 
publicate în ultimele numere a- 
le revistei „Munca de partid". 
Bineînțeles, e necesar a se aven 
în vedere aici că tematicile res
pective au un caracter orienta
tiv, astfel incit ele nu trebuie 
copiate. Rămîne la latitudinea 
celor care în mod concret or
ganizează învățămînlul să a- 
leagă temele cele mai adecvate 
diferitelor categorii de cursanți, 
să stabilească programe cores
punzătoare necesităților reale și 
cerințelor exprimate de oameni. 
O grija deosebită trebuie avută 
pentru evitarea paralelismelor și 
repetării tematice. Apare ca o 
cerința de mare însemnătate ca 
formele de studiu să se diferen
țieze una de cealaltă prin con
ținutul șf gradul de însușire a 
celor învățate șl nu doar prin 
denumirea propriu-zîsă. Experi
ența îi obligă pe cei co se ocu
pă de organizarea învățămintu- 
lui să fie receptivi și atenți la 
cele mai accesibile teme prin 
care se pol transmite cel mai 
sigur problemele de bază ale 
politicii partidului și statului. 
Temele propuse dezbaterii să 
evidențieze întotdeauna In mod 
pregnant aspectele teoretice și 
practice ale politicii partidului, 
precum și problemele ce se pun 
azt cu deosebită acuitate in ac
tivitatea productivă.

Privită sub acest aspect, sar
cina principală a organelor și 
organizațiilor de partid se ex
primă prin situarea Tn centrul 
studiului a documentelor Lua-

ferinței Naționale a partidului. 
Fără a se ajunge la o uniformi
zare a învățămînlului 
fără renunțarea la 
fiecărui curs, trebuie 
muncă atentă pentru 
complexă și diferențială a pro- , 
blemelor cuprinse in aceste do
cumente.

Este de Ia sine înțeles insă 
că oricîl de bune, dc oportune 
vor fi tematicile alese, ale vor 
rămîne doar pe hlrlie. doar un 
deziderat, dacă nu se va acor
da o preocupare susținută pen
tru selecționarea unor lectori și 
propagandiști bine pregătiți, am 
spune specializați în diferite 
domenii. Acestei probleme va 
trebui să i se acorde cea mai 
mare atenție.

Dar. 
selecții 
dlșlilor 
nicipal 
mai o 
complexă și multilaterală a ce
lui care conduce cursul. Se im
pune în continuare o muncă a- 
siduă, un elort personal pentru 
continuă perfecționare. Calitatea 
de propagator al politicii parti
dului cere propagandistului să 
țină cont de un șir inlreg de 
considerente de valoare. cu 
privire la importanța cuvintelor 
în crearea unor stări de Inleies 
general, asigurarea unul climat 
psihologic care să atragă la dis
cuții, in mod degajat, un nu
măr cit mai mare de cursanți 
stimularea gîndirii active, per
sonale. debarasată de praitha 
memorărilor mecanice, sesizarea 
și promovarea noului.

Propagandistul este chemat 
să acorde o deosebită grijă ca în 
cursul dezbaterilor să nu se 
ivească „puncte mourle", mo-

de partid, 
specificul 
depusă o 
abordarea

organizarea unei bune 
și pregătiri a propagan
de către cabinetul mu- 
de partid, reprezintă uu- 

parte din activitatea

mente de plictiseală ci, să des
chidă noi orizonturi, să < uniri- 
buie la alimentarea spiritului 
creator al acestora. Facind sin
teza problemelor cu care a lost 
piegălil la cabinetul de partid, 
el are datoria să se documente
ze personal despre situația din 
unitatea unde lucrează cursun- 
ții, să se consume cu >rganrza- 
ț:a de partid, cu conducerea în
treprinderii u privire la pro
blemele concrete ce urmează >ă 
fie puse in discuție, raportate 
la sarcinile colectivului respec
tiv. Propagandistul’ trebuie sl 
releve in dezbateri necesitatea 
Întărim coeziunii colectivului 
de mumă. întăririi discipline’, 
generalizării unei noi atitudini 
fa|ă de muncă, față de ridica
rea nivelului cunoașterii piofe- 
siei. a conștiinței socialite A- 
semenea probleme vor tmhul 
discutate și analizate (le ătre 
cursanți cu ajutorul efectiv al 
propagandistului, (inînd cont, în 
primul rînd, de dubla calitate 
a oamenilor muncii, aceea d« 
producători și in -o ela>i •.imp 
de proprietari ai mijloacelor do 
producție. Caracterul educativ 
al dezbaterilor poate li asigurat 
stimutînd in permanentă -piri- 
tul combativ in discuții. .ulti- 
vînd combativii alea față !• < ei 
care manifestă iresponsabilitate 
în muncă, față de tendințele de 
a da mai puțin decît cer de la 
societate.

Ținindu-se seama de toate a- 
cesJe cerințe de către toii acti
viștii din domeniul propagan
dei, de către toate organele și 
organizațiile de 
certitudinea că 
noului an de
partid o eficiență maximă.

partid, există 
vom asigura 

Invațămînl de
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încheierea
vizitei tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer 
în Iugoslavia

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, care, împreună cu 
tovarășa Elena Maurer, a făcut 
o Vizita prietenească în Repu
blica Socialistă Federativă Iugos
lavia, la invitația președintelui 
(Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, Gemal Bietlici, 
s-a înapoiat marii după-nmla?â 
Sn Capitală.

împreună cu președintele Con. 
silfului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România s-a înapoiat 
la București tovarășul Emil Dră- 
gănescu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
pârtii române in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică.

★ ★
BELGR.XD 19 — Trimișii speciali 

George lonescu și Simion Mor- 
covescu, transmit : Ultima zi a 
vizitei președintelui Consiliului 
tie Miniștri al Republicii Soda- 
ilștc România, Ion Gheorghe 
tfaurer, în R.S.F. Iugoslavia a 

fost consacrată convorbirilor cu 
președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării Republicii Socia
liste Serbia, Milenko Boianici.

In cursul convorbirilor, des
fășurate înlr-o atmosferă dc lu- 
<ru, prietenească, au fost exami
nate rezultatele obținute în ul
timii ani in dezvoltarea relații
lor economice între întreprin
deri românești și întreprinderi 
'din Serbia, ex[ rimîndu-se satis
facția ’ pentru evoluția lor con
tinuu ascendentă. Relevîndu-se 
largile posibilități existente de 
amplificare a relațiilor econo
mice. s-a Insistat îndeosebi 
asupra unor măsuri referi
toare la cooperarea în pro
ducție. De asemenea, au fost e- 
videntiate rezultatele colaboră
rii științifice, recomandîndu-se 
Intensificarea contactelor și ac
țiunilor de cooperare între insti
tute din România și Serbia.

Șeful guvernului român și so
lia au fost apoi oaspeți la un 
dejun oferit în onoarea lor de 
Milenko Boianici și soția.

Id cursul dejunului, desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, cordială, 
au fost rostite toasturi.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa. președintele Consiliului 
dc Miniștri a fost întlmpinal de 
tovarășii Ilie Verdet. prlm-vice- 
președlnte al Consiliului de Mi
niștri, cu sofia Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Petre Lu
pii, Dumitru Popescu, Petre Bla- 
jovici, Cornel Burtică, Ion Ioni- 
fă, Vasile Palilinet. Ion Pătan, 
Ion Stănescu, Mihaj Marinescu, 
dc miniștri și alte persoane ofi
ciale.

Au fost dc fată Bojidar Buku- 
mirici însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia în 
Republica Socialistă România, și 
membri ai Ambasadei.

★
Salulînd călduros pe șeful gu

vernului român, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
R.S. Serbia, Milenko Boianici, o 
evidential avantajele pe care le 
oferă vecinătatea cu România, 
pentru o contribuție sporită a a- 
cestei republici, la dezvoltarea 
relațiilor româno-iugoslave.

Menționind că vizita sa în Iu
goslavia a prilejuit discuții deo
sebit de utile cu președintele 
guvernului iugoslav, Gemal Bic- 
dici, precum și cu conducători 
ai unor guverne republicane, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a arătat că ele au definit contu
rurile desfășurării activității 
noastre comune pe planul re
lațiilor româno-iugoslave și în 
unele probleme internaționale de 
inters comun, in cadrul general 
trasat de întilnirile care au a- 
vut Ioc între tovarășii Nicolac 
Ceaușescu și losip Broz Tito.

Vorbitorii au toastat în sănă
tatea tovarășilor Nicolac 
Ceaușescu și losip Broz Tito, a 
conducătorilor guvernelor celor 
două țări, pentru continua dez
voltare a prieteniei româno-iu
goslave.

In cursul după-amiezii, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu soția și persoanele oficiale 
care l-au însoțit în vizita de 
prietenie in R.S.F. Iugoslavia, a 

părăsit Belgradul.

Conferința F. A. O.
BONN 19 — Trimisul special 

Agerpres, V. Crișu, transmite: 
La Munchen s-a deschis cea 
de-a 8-a Conferință regională 
pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.) la 
care 'au parte reprezentanți 
Bin peste 30 de țări, precum și 
a’ unor orqantzați Internațio
nale. Tara noastră este repre
zentată de o delegație condusă 
'de Gheorghe Moldovan, adjunct 
al ministrului agriculturii, în- 
‘dustrio- alimentare și apelor.

Principala temă pusă în discu
ție o constituie disproporția 
dintre țările dezvoltate și cele 
îd curs de dezvoltare în ceea 
ce privește producția și comer
țul cu produse agricole. In 
cursul lucrărilor se va efectua, 
totodată un schimb de păreri 
în probleme de politică agrico
lă și comercială în Europa, ca 
și îd legătură cu eforturile ce 
urmează a fi depuse pentru ex
tinderea colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare, în acest 
domeniu.

______ Ultimele știri liltimele știri Ultimele știri Ultimele știri

DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
■7Z/r/ZZZZZZ///ZZ<ZZZ//7/7//7ZZ//ZZZZZZ/////Z/ZZ7ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZZZZ7ZZZZZZZZZZZZZZ//Z/7ZZZ/ZZZZ/ZZZZ/vx//ZZZ//ZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/W/ZZZZZ/ZZZZZZ,rZZZZZZZZZZZZZZZ/Z7ZZZZZZZZZZZ7ZZZZZZZZZZZZZ7ZZZZrZZ77ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZ7ZZZZ77X

Deschiderea sesiunii
Adunării Generale a fl.hl.II.

NEW YORK' 19 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite: La se
diul Națiunilor tlnile din New 
York au început, marți după-a- 
miază, lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni ordinare a Adunării ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite. Ședința Inaugurală a 
fost deschisă de Adam Malik, 
ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, președintele sesiunii 
precedente a Adunării generale.

După deschiderea lucrări
lor, păstrarea tradiționalului 
moment de reculegere și numi
rea comitetului de verificare a 
deplinelor puteri, plenara Adu
nării qenerale l-a ales pe Sta
nislaw Trepczynski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Poloniei, în calitate de preșe
dinte al celei c’e-a 27-a sesiuni 
a Adunării generale a O.N.U.

Agenda provizorie a sesiunii 
înscrie 100 de probleme. O por
te sint generate de situațiile do 
conflict care punctează harta 
politică a anului 1972. Celelalte 
— de dorința vădită a numeroa
se state membre ale organiza
ției de a determina instaurarea 
fermă în relațiile Interstatale a 
principiilor legalității, eticii și 
justiției internaționale ; de efor
tul multor națiuni. îndreptat 
spre deschiderea progresului pe 
calea dezarmării, desființării ul
timelor bastioane ale sistemu
lui colonial, decolonizării econo
mice și lichidării decalajului ce 
separă țările avansate dfn 
punct de vedere industrial de 
cele rămase în urmă sau aflate 
In curs de dezvoltare. Acestea 
sini, de altfel, principalele ca
pitole ale ordinii de zi a pre
zentei sesiuni.

Sosirea delegației României 
la New York

NEW YORK 19 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : La New 
York a sosit, luni seara, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe,

locțiitorul șefului delegației ro
mâne la cea de-a XXVII a sesi
une a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. îm
preună cu ceilalți membri ai 
delegației.

Luptele
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 19 (A- 
gerpres). — Ofensiva unităților 
Frontului Național de Elibe
rare în zona Platourilor Centra
le, declanșată sîmbătă, a in
trat în a 4-a zi. Unitățile 
F.N.E. au ocupat statele ma
jore districtuale din Mo Duc 
și Ba To, iar la 16 km nord- 
est de Da Nang au cucerit o 
poziție întărită a inamicului, 
provocîndu-i acestuia pierderi 
grele în oameni și echipament 
de luptă.

După cum precizează agenția 
Reuter, statul major districtual 
de la Ba To, din provincia de 
coastă Quang Ngay, este al 
4-lea obiectiv militar de im
portanță deosebită cucerit de 
patrioți de la ltfnsarea noii o- 
fensive în zona Platourilor 
Centrale.

Potrivit unor rapoarte iniția
le, în districtul Mo Duc, pa- 
trioții sud-vietnamezi au ocu
pat înălțimea 56 — punct- 
cheie la vest de orașul distric-

Aproximativ 
25 000 de pionieri, 
venlțl din toate 
colțurile U.R.S.S. 
și-au petrecut o 
parte din vacanța 
de vară în frumo
sul peisaj al sudu
lui Crimeei. In fo
to : — Un grup de 
pionieri din tabăra 
„PALM1RO TO
GLIATTI" în preaj
ma Monumentului 
soldatului necunos
cut.

tual cu același nume — pre
cum și o poziție a inamicului 
la sud de podul Ve.

Orientul 
Apropiat

NEW YORK 19 (Ager
pres). — Pătrunderea, la 16 
septembrie, a unor unități is- 
raeliene de infanterie blinda
tă, sprijinite de avioane, pe 
teritoriul Libanului a constb 
tuit obiectul unor demersuri pe 
lîngă președintele Consiliului 
de Securitate din partea dele
gației Libanului și a delegației 
Israelului — informează agen
țiile France Presse și Reuter. 
Nici una dintre cele două de
legații nu au cerut însă întru
nirea Consiliului de Securitate, 
relevă sursele citate.

Reprezentantul Libanului, E- 
duard Ghorra, a cerut comu
nității internaționale „să con
damne politica Israelului de 
recurgere la forță, violență și 
terorism împotriva unui stat 
membru al O.N.U.11.

La rîndul său, reprezentantul 
Israelului, Yosef Teoah, a căutat 
șă justifice atacurile armate 
israeliene împotriva refugiați- 
lor palestinieni și a populației 
libaneze, acțiuni ce nu-și pot 
găsi nici o justificare, ele re- 
prezentînd în fapt o violare 
flagrantă a suveranității statu
lui libanez.

Pe de altă parte, în ultimul 
raport adresat Consiliului de 
Securitate asupra activității lui 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
său pentru Orientul Apropiat, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat că, 
în ciuda eforturilor constante 
întreprinse, „nu a fost posibil 
un progres substanțial în re
zolvarea conflictului" din a- 
ceastă zonă. „Deși situația nu 
se prezintă în mod favorabil, a 
menționat Waldheim, noi ne 
y.om continua eforturile" pentru 
soluționarea crizei.

+ Premierul Consiliului de 
Slat al R.P. Chineze. Ciu En-lal, 
a avut o convorbire cu împă
răteasa Iranului, Farah Pahlavi.

face o 
Chineză.

vizită de stal în 
La convorbire a

parlicipat primul ministru al I- 
ranului, Amir Abbas Hoveyda. 
fife înalte personalități din R.P. 
yhlneză și Iran, relatează agen
ția China Nouă.

+ Reprezentantul general al 
R.D. Vietnam la Paris, Vo Van 
Sung a făcut o vizită primului 
țplnlslru francez Pierre Messmer 
Căruia l-a înmînat declarația 
guvernului R.D.V. din 14 sep
tembrie privind soluționarea 
pașnică a problemei vietname
ze. Totodată, șeful guvernului 
francez o fost informai despre 
lupta dusă de poporul vietna
mez pe fronturile militar, politic 
șl diplomatic.

<> Guvernul mexican a pre
luat administrarea societății 
„Banco lnlernacîonal" — a a- 
Bunțaf ministrul de finanțe al

Mexicului, Hugo Margaln. El a 
menționat că guvernul mexican 
controlează în prezent 50 la su
tă din totalul resurselor banca
re din țară.

♦ In a treia zi a vizitei ofi
ciale pe care o face In Japonia 
primul ministru britanic, Ed
ward Heath, a conferit, din 
nou, cu premierul Tanaka și a 
avut o întrevedere cu ministrul 
de externe, Masayoshi Ohira. 
Agenția France Presse transmi
te că în centrul discuțiilor au 
ligural în continuare o serie de 
probleme internaționale, o a- 
lenție specială fiind acordată, 
ca și în convorbirile preceden
te, relațiilor comerciale bilate
rale.

♦ Ministrul comerțului exte
rior al R.P. Polone, Tadeusz 
Olechowskl, l-a primit pe mi
nistrul adjunct al afacerilor ex
terne al Japoniei, Masahlsa 
Aokl, care se află la Varșovia, 
transmite agenția P.A.P. Cu a- 
cest prilej, au fost abordate pro
bleme legale de schimburile de 
mărfuri polono-japoneze șl de 
posibilitățile de cooperare In
dustrială intre cele două țări.

♦ In localitatea indiană Su- 
chelgarh a avui loc cea de-a 
cincea rundă a convorbirilor 
dintre reprezentanții militari al 
Indiei șl Pakistanului pentru

stabilirea liniei de control din
tre cele două țări, în zona Jam
mu și Cașmir.

In orașul vest-german Kiel 
au luat sfîrșlt tradiționalele 
„Zile ale păcii îd regiunea Mă
rii Baltice". La ele au luat par
te reprezentanții unor organiza
ții obștești din Danemarca, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Norvegia, R.P. Polo
nă. U.R.S.S.

< Populația Danemarcei a 
depășit de curînd 5 000 000 lo
cuitori. Această cifră nu inclu
de populația teritoriilor autono
me — Groenlanda și Feroe 
(46 000 șl, respectiv, 39 000 lo
cuitori).

+ Ministrul afacerilor exter
ne al Egiptului, Mohammed 
Hassan El Zayat, care se află 
la Londra într-o vizită oficială, 
a continuat convorbirile cu o- 
mologul său britanic, Alee Dou- 
glas-Home.

< La Moscova, a avui loc o
întilnire intre Evgheni Tolsti
kov, vicepreședinte al Comite
tului oceanografie al U.R.S.S., șl 
William Nierenberg, șeful Con
siliului consultativ național pen
tru oceanologie șl atmosferă al 
S.U.A., care face o vizită în 
U.R.S.S. în fruntea unei delega
ții americane, transmite agenția 
TASS. ' __ <

$ La Belgrad a avut loc, în 
prezența lui losip Broz Tito. 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, ședința Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., la care au fost analiza
te probleme actuale ale situației 
interne șl internaționale, precum 
șl activitatea Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, anunță a- 
genția Tanlug. Biroul Executiv 
l-a informat pe președintele Tito 
despre stadiul pregătirilor în 
vederea celui de-al 10-lea Con
gres al U.C.I. și a celei de-a 
3-a conferințe a U.C.I., precum 
și despre îndeplinirea unor sar
cini concrete.

< La invitația ministrului da
nez al educației, Knud Heines- 
sen, o delegație a Ministerului 
Educației șl învățământului din 
România, condusă de Virgil Ca- 
zăcu, prim-adjunct al ministru
lui, se află în Danemarca, un
de realizează un schimb dc ex
periență cu instituții de învăță- 
mlnt mediu șl superior din Co
penhaga, Aarhus șl alte locali
tăți.

Apariția la Roma a unei lucrări 
privind istoria poporului român

ROMA 19 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Pulcea. 
transmite: In librăriile Italie
ne a apărut o nouă lucrare 
privind Istoria poporului ro
mân. Editată de „Editori Rln- 
nlttr, sub titlul „România 
1944—1947, anii revoluției de- 
mocrat-populare", lucrarea ce 
însumează peste 300 de pagini 
este împărțită tn cinci mari ca
pitole : premisele revoluției, 
lupta maselor pentru instaura
rea puterii dcmocrat-populare, 
activitatea Partidului Comu

nist Român șl guvernului de
mocratic în primul an de exis
tență a puterii democrat-popu- 
lare, regimul democratic din 
1946. anul 1947 — an hotărl- 
for pentru dezvoltarea revo
luției.

La elaborarea acestei impor
tante lucrări, apărută sub În
grijirea prot. Gheorghe Zaha- 
rla, au contribuit I. Alexan- 
drescu, M. Pătu, P. Nlchlta. 
C. Oltcanu, G. Țuțui, V. Za- 
liarescu.

Jibou — o nouă stațiune balneară
Micul orășel Jibou din jude

țul Sălaj devine din ce în ce 
mai cunoscut ca stațiune bal
neară. Aici au fost descoperite 
o serie de izvoare minerale cu 
proprietăți terapeutice deose
bite. Intre altele, ele sînt in
dicate pentru afecțiuni gineco
logice, boli hepato-biliare, dife
rite forme de nefrite. Apele mi
nerale de la Jibou au un pu

ternic efect hipolcnsor. In ju
rul izvoarelor au fost ridicate 
mai multe construcții, între 
care o clădire cu vane, dușuri, 
camere de sudație, 7 căsuțe tip 
camping și s-au amenajat două 
bazine. Se prevede, de aseme
nea, construirea unui complex 
hotelier cu 6 nivele, a unui 
complex alimentar și de deser
vire, amenajarea unui mare 
ștrand.

Știri din
Colectivul unității de mecani

zare a transporturilor forestie
re din Baia Mare o realizat, du
pă proiectele unor specialiști 
de la Institutul de cercetări șl 
proiectări pentru Industria lem
nului, un nou tip de tractor 
forestier — TAF-400.

Probele au confirmat perfor
manțele tehnico superioare ale 
noului utilaj, comparativ cu a- 
le actualului tractor forestieri 
accesibilitate pe toate drumuri
le, inclusiv cele de coastă, ma
re mobilitate, putere sporită, o 
productivitate mai mare.

Tractorul este prevăzut cu o 
lamă do buldozer, o sapă, un 
troliu cu doi tambur!, cu acțio
nare pneumatică și cablu lung 
de 60 120 m.

★
Colectivul fie Inovatori de la 

Uzina UNIO ‘ din Salu Mare a 
înscris la activul său din acest 
an peste 4 milioane Iei econo
mii, sumă rezultată din aplica
rea a 33 de Inovații. Plnă la fi
nele anului, specialiștii uzinei 
vor aplica în producție alte 20 
de inovații, a căror eficiență e- 
conomică antecalculată depășeș
te 3,5 milioane Ici.

★
In peisajul Industrial al ora

șului Mizll și-a făcut apariția o 
modernă fabrică de mobilă ta- 
pițală. Intrarea în funcțiune a 
unității cu 30 de zile Înainte c’e

industrie
termenul prevăzut, va permite 
colectivului Întreprinderii să 
producă în plus pînă la finele 
anului 700 garnituri de mobilă 
pentru hol șl alte produse eva
luate la circa două milioane 
lei.

★
La itilreprinderea județeană 

a industriei locale „Mureșul" 
din Arad a fost dală In exploa
tare o secțlo de îmbulelat 
capsule pentru aulosifon. s-a 
rezolvai astfel un vechi dezide
rat al locuitorilor municipiului 
șl județului Arad.

★
La uzina „Eleclromolor" din 

Timișoara o intrat în producția 
de scrie o Instalație de climati
zare a halelor de creștere n- 
duslriolă a animalelor și a pă
sărilor. Realizată pe baza unei 
Invenții a inginerului Dan Too- 
dorescu, ea asigură reglarea au
tomată a debilului de aer ven
tilat In Interiorul halelor, fapt 
ce permite menținerea unei ae
risiri constante in orice ano
timp al anului.

Noua Instalație a fost solici
tată de numeroase ferme zo
otehnice șl complexe avicole 
din tară. In prima etapă de fa
bricație industrială uzina „Elec
tromotor" Timișoara va produ
ce peste 1 000 de astfel de in
stalații.

(Agerpres)

înaintea meciului de fotbal România — Finlanda
HELSINKI 19 (Prin telefon de 

la trimisul Agerpres, A. Ber
ger) : Selecționatele de fotbal 
ale României ?i Finlandei se 
ihtilnesc astăzi in primul lor 
meci pentru preliminariile ce
lui de-al 10-lea campionat mon
dial. Amatorii de fotbal din ca
pitala finlandeză așteaptă cu 
interes această partidă, progra
mată cu începere de la ora 
18,30 pe marele stadion, care, 
cu 20 de ani tn urmă, a găzduit

una din edițiile Jocurilor Olim
pice. Fotbaliștii români au mai 
jucat pe această celebră arenă 
cu un an in urmă, in cadrul 
campionatului european, tind 
au terminat învingători cu sco
rul de 4-0. Ini Unirea retur dis
putată la București a fost tiști- 
gată tot de echipa României cu 
scorul de 3—0. Intilnirea de 
astăzi este a treia dintre cele 
două reprezentative. Din infor
mațiile culese imediat după so-
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8 FAPTUL DIVERS
TOKIO. — Taifunul „He

len". care s-a abătut, sîmbă
tă și duminică, asupra celei 
mai mari părți a arhipelagu
lui japonez, s-a soldat cu 50 
morți, 400 locuințe distruse 
și 75 nave avariate sau scu
fundate. Viteza viatului a 
fost de 173 km la oră. Prin
cipalele regiuni afectate sint 
insulele Shikoku, Honshu și 
Hokkaido. La Tokio efecte
le taifunului au fost neglija
bile.

■A

CAIRO. — Republica A- 
rabă Egipt numără, in pre
zent, 35 milioane de locuitori, 
se arată in raportul publicat 
la Cairo de organismul ge
neral de statistică și recensă
mânt. Potrivit acestui docu
ment, populația egipteană a 
sporit, in ultimele șapte luni,

adică pină la jumătatea lu
nii septembrie, cu un milion 
de persoane. In ce privește 
capitala țării — orașul Cairo 
— el numără 5 384 000 de 
locuitori.

ROMA. — Poliția din Ve
neția a anunțat că a reușit 
să descopere tablourile din 
perioada Renașterii, furate, 
in urmă cu o lună, dintr-una 
din catedralele orașului. 
Printre tablouri se află Și lu
crări cunoscute ale lui Lo
renzo Lotto. Ele au fost gă
site sub podul care leagă 
Veneția de Mestre și nu sint 
deteriorate cu toate că au

sirea noastră la Helsinki, am 
aflat că echipa Finlandei a fost 
remaniată simțitor. Antrenorul 
V. Laaskonen a introdus în lot 
6 jucători tineri, care dau un 
plus de vigoare ansamblului și 
se încadrează se pare destul de 
bine alături de fotbaliști con- 
sacrați, ca Heikilae, Toivola, 
Rajantie sau Paantelainen. 
Forța de joc a echipei a fost 
verificată intr-un meci amical 
cu selecționata U.R.S.S., meci 
încheiat la egalitate : l—l. Ulti
mele evoluții ale echipei fin
landeze dau speranță suporte
rilor ei și fac ca meciul să se 
anunțe mult mai echilibrat, fa
ță de cele două partide dispu
tate anul trecut cu selecționata 
română.

Echipa țării noastre este de
cisă să abordeze cu toată aten
ția acest joc important pentru 
debutul său în noua ediție a 
„Cupei Mondiale". Handicapa
tă de absența unor titulari ca 
Deleanu, Dobrin și Dembrovschi, 
formația română, mai rutinată 
și mai tehnică, este aptă să dea 
randamentul scontat. Un semn 
de întrebare, ar fi însă linia de

atac, cam improvizată, deși noi 
sperăm ca Domide și Neagu 
să-și pună în valoare capaci
tatea de șut și să înscrie goluri.

Ieri am urmărit antrenamen
tul fotbaliștilor noștri, efectuat 
pe gazonul stadionului olimpic, 
și am remarcat verva și buna 
condiție fizică a selecționaților 
noștri Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu ne-a comunicat .11 “-le 
pe care-l va alinia astăzi du- 
pă-amiază: Răducanu, Sătmă- 
rcanu, Dob'rău, Dinu, N. lones- 
cu, Dumitru. Nunweiller, Lu- 
cescu. Domide, Neagu. Fl. Du
mitrescu.

La rîndul său, antrenorul fin
landez V. Laaskonen a anunțat 
ziariștilor următoarea formație ! 
Nevanepera. Kosonen, Rajan
tie, Saviomaa, Ranta, Heikilae, 
Toivola, Forsell, Pantelainen, 
Reissanen, Nuoranen. Cunoscu
tul internațional Suomalainen 
nu joacă, deoarece este sufe
rind. Meciul va fi condus de o 
brigadă de oficiali polonezi, a- 
vîndu-l la centru pe Ekstjeen. 
Stațiile noastre de radio și te
leviziune vor transmite partida 
în întregime cu începere din 
jurul orei 18,30.

I
II I
I 
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stat acolo, se pare, timp re- §
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lativ îndelungat. Valoarea 
tablourilor descoperite de 
poliție este de aproximativ 
20 milioane lire.

Mica publicitate
FAMILIA Rosenfeld din Pe

troșani, mulțumește pe aceas
tă cale tuturor celor care au 
fost alături de ea In momentele

CAUT femeie pentru îngri
jirea unui copil. Strada Inde-

cele mai grele, pricinuite de 
pierderea iubitei soții, mame, 
soră șl bunică Rosenfeld Frida.

pendențel bl. 19, sc. 1. ap. 12 
— Bulbucan.

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

Filme
MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

Soarele răsare la ora 6,01 și 
apune la ora 18,19. Zile trecute 
din an — 264. Zile rămase — 
102.

EVENIMENTE

1439 — Pentru prima oară, 
într-un hrisov emis de Vlad 
Țepeș, este menționată „Ceta
tea București" (întemeierea o- 
rașului București) ; 1897 — S-a 
născut scriitorul Tamasi Aron 
(m. I960); 1920 — A murit Ion 
Sion, militant al mișcării mun
citorești (n. 1880); 1946 — A 
apărut revista „Contempora
nul" ; 1955 — Aniversarea sem
nării Tratatului de stat intre 
U.R.S.S. și R.D.G. — intrat în 
vigoare de la 6. X. 1955; 1972
— Seminar interregional orga
nizat de O.N.U. privind analiza 
mortalității (Mamaia. 20. IX.
— 3. X.); 1972 — Cea de-a 
doua expoziție „Mașini agri
cole moderne, echipamente și 
aparate" (Moscova).

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Lupul negru ; Republica : Tai
na Sofiei Grusko ; PETRILA: 
Cum am declanșat al doilea 
război mondial; LONEA — 
Minerul: Steaua sudului;
VULCAN : Silvia ; LUPENI — 
Muncitoresc: Cercurile dra
gostei ; Cultural : Trafic ; URI- 
CANI : Fericit cel care ca U- 
lise...

Tîrnavelor, Sebeșului, Arieșu- 
lul; 18,20 Tragerea Pronoex- 
pres ; 18,30 Fotbal: Finlanda 
— România (preliminariile cam
pionatului mondial). Transmi
siune directă de la Helsinki. 
In pauză : 1001 de seri — „Po
veștile bunicuței oale" (III) j 
20,15 Telejurnal. In cinstea a- 
niversărll Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,45 Telecinc- 
mateca: „Ultimul Samurai" ; 
22,45 „24 de ore".

liști ai muzicii populaie ; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Fișier edi
torial ; 15,30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal; 16,30
Știința la zi; 16,35 Confesiuni 
pe portativ; 17,00 Tînăra gene
rație răspunde prezent; 17,45 
Melodii populare de virtuozi
tate ; 18,00 Orele serii. Sport. 
Transmisiune do la Helsinki, 
a meciului de fotbal Finlanda 
— România; 20,30 Muzică de 
estradă ; 20,45 Consemnări ;
20,50 Jocuri populare ; 21,00
Revista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Concert dc scară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6.00 Es
tradă nocturnă.

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Drumuri suspen
date ; 9,25 O viată pentru o 
idee: Nansen; 10,00 Curs de 
limba rusă. Lecția a 18-a; 
10,30 Telecinemaleca pentru 
copii : „Impărătiu oglinzilor 
strîmbe". Medalion Walt Dis
ney ; 12,00 Teleobiectiv; 12,20 
Telejurnal ; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba germană. Lecția a 
18-a; 18,00 Vetre folclorice — 
Alba. O întilnire cu folclorul 
dc-a lungul văilor Mureșului,

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ■, 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Viața cărților; 
10.00 Buletin de știri ; 10,05 Ol- 
tule, Oltețule — muzică popu
lară ; 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cinlă Massimo Ranieri; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 Co
rul bărbătesc „Gheorghe Dan
ga" din București; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 întilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Muzică de prînz; 14,00 Com
pozitorul săptămînii ; 14,40 So

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 17 
grade, iar la Paring de plus 11 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost dc plus 10 grade și, 
respectiv, dc plus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. 
Temporar se vor semnala ploi 
slabe. Vini moderat din secto
rul sudic.
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