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Intîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu partici
panții la Conferința Națională 

a Uniunii Artiștilor Plastici, 
cu prilejul vizitării Expoziției 
„125 de ani de la Revoluția 

din 1848 in România”

/---------------------------------------- —
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Devansări față de grafic 
la lucrările de pregătire
Priceperea minerilor de 

la pregătiri, elanul și hăr
nicia lor în muncă iși gă
sesc o exprimare concretă 
in plusul de metri liniari 
cîștigați la avansare, față de

cifrele de plan. Este cazul 
brigăzii conduse de minerul 
Iosif Vincze, de la pregă
tirea abatajului 
6225, sectorul II 
Paroșeni, care a

frontal nr. 
al minei 

realizat, de

v

la începutul lunii iunie, o 
avansare de 32 metri liniari, 
cu 1.8 ml zilnic peste preve
derile graficului de execuție.

Prin sporul de avansare 
obținut de brigadă, lucrarea 
a fost, deja devansată față 
de termen, cu șapte zile. La 
înscrierea acestui succes de 
muncă au contribuit toți 
membrii formației de lucru 
care, și în continuare, sînt 
hotărîți să mențină un ritm 
de lucru susținut, pentru a 
da în folosință noua capaci
tate de producție înainte de 
termenul planificat.

Eforturi inutile
în sertarul

cu două registre mari
Cum este înțeleasă, uneori, 

apropierea de producție
Brigăzile s-au redresat,

lucrează cu productivitate sporită
Sectorul IV din ca

drul E.M. Lonea a 
încheiat luna mai cu 
restanțe Ia producția 
de cărbune extras, si
tuație la care au con
dus și realizările sla
be înregistrate de a- 
batajul frontal nr. 43 
și abatajul cameră 
nr. 44 unde lucrase-
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LUI PAVEL 
pectiv, IOAN LA
ZAR. Analizînd situ
ația creată, conduce
rea sectorului a ho- 
tărit înlocuirea ce
lor doi șefi de grupă 
cu două cadre cu ex
periență, și anume, 
cu TEODOR DOLHA

brigăzile condu- 
de IOAN POP A 

și, res- 
IOAN

și 1OAN BOGDAN.
Încă din primele zi

le ale lunii în curs, 
activitatea celor do- 
iiă grupe s-a imbu- 
nătățit simțitor, în- 
registrîndu-se depă
șiri ale productivită
ții muncii cu 30-40 
la sută față de nive
lul realizat în cursul 
lunii trecute, ambele

inregistrtnd 
de producție 

sarcinile de

grupe 
plusuri 
față de 
plan.

Situația de mai sus 
ilustrează rolul 
sebit pe care îl 
șefii formațiilor 
lucru in organizarea 
muncii in abataje și 
întărirea disciplinei 
de producție.

deo- 
au 
de

J

Oamenii se întî/nesc, iși 
apropie pentru un 
timp preocupările, a- 

poi se despart, iiecare urmin- 
du-și propria sa cale. Nu 
însă, fără a-și aminti cu 
nostalgie de ceea ce a fost 
frumos in timpul petrecut 
'împreună, de greutățile pen
tru învingerea cărora și-au 
unit forțele, de satisfacțiile

motive de absentate se gă
seau suficiente, cursanfii în
cercau cu tofii o reținere în 
tafa „teoriei" cum obișnuiau 
să categorisească global, toa
te noțiunile predate.

Nu a trecut insă mult timp 
și au început să se convin
gă că „teoria" are foarte mul
te tangente cu munca lor de 
zi cu zi. Știau cu tofii cite

Treptele profesiunii
parca 
co/ec-

sau
pretu-

cărora le-au înfeles 
mai bine sensurile în 
tiv.

Colective mai mari 
mai mici se încheagă
tindeni : în muncă, ca și Iu 
distracții, in func/ie de afi
nități spirituale sau condițio
nate de anumite împrejurări.

Toamna anului 1970. In 
cadrul minei Uricani 
se petrecea un fapt 

aparent obișnuit : începea un 
nou curs de mineri în cadrul 
școlii de calificare. Se tă
cuseră multe eforturi pentru 
recrutare, căci se resimțea 
lipsa cadrelor calificate care 
să preia conducerea brigăzi
lor ce se constituiau S-a în
ceput destul de greu pentru 
că absentele erau numeroase;

ceva despre metan, dar prea 
puțin despre oxizii de azot 
rezultați după pușcarea fron
tului, lucrau de mull timp cu 
susținerea in lemn, dar erau 
curioși să afle cum este sus
ținerea cu complexe de me
canizare despre care auzise
ră că vor sosi și la mina lor.

Și așa, pe neobservate, 
frecventa a început să se 
Îmbunătățească : Arpad
Kurpe, Teodor Todea, Vasi
le Cucu, Ianoș Doboș, Mitri- 
că Stoica. Valentin Iepurar, 
Alexandru Donciu și alții 
au început să virtă la cursuri 
altfel decit în primele zile.
„De cite ori circul pe un

în sprijinul 
producției

Ne este adusă la cunoș
tință o nouă acțiune, între
prinsă la mina Vulcan, în 
sprijinul producției: „PE 
SCHIMBUL MEU — NICI 
O ABSENTA nemotiva
ta DE LÂ SERVICIU*!

Izvorită din inițiativa 
maiștrilor mineri IOAN 
GRIGORAȘ. ADRIAN FU- 
IOREA, IOAN BUN, IOAN 
BERNAD, MIHAI SO- 
CACI ȘI ION BOGOȘ, ac
țiunea a fost îmbrățișată și 
eje alți maiștri de revir, 
și chiar de multe brigăzi de 
producție. Este o nouă do
vadă a înțelegerii depline 
a responsabilităților ce re
vin maiștrilor, în calitate 
de conducători politici și 
profesionali, a atitudinii de 
neîngăduință pe care o pro
movează față de abaterile 
de la disciplină, pentru con
tinua îmbunătățire a clima
tului de muncă in subteran.

Una din cerințele mari ale 
producției care este necesar să 
fie așezată pe o bază științi
fică, este, după cum se știe, 
aceea a informării prompte a- 
supra desfășurării activității 
pe faze de lucrări, asupra sta
diilor atinse într-o anumită zi 
sau alta ca și asupra altor e- 
lemente de care depinde pro
ducția — plasarea optimă a 
efectivului, randamentele uti
lajelor etc. O informare bună, 
operativă îngăduie conducăto
rilor producției să adopte la 
timp cele mai utile măsuri 
pentru eliminarea greutăților 
ce se ivesc în activitatea oame
nilor, să emită cele mai potri
vite decizii, cu efect imediat, 
sau de perspectivă, pentru îm
bunătățirea activității de an
samblu. Socotim că nu sînt ne
cesare prea multe pledoarii 
(în anul în care ne aflăm) pen
tru a susține cerința bunei in
formări. sau pentru a justi
fica rațiunea acestei cerințe. 
Devenită de mult timp o acti
vitate cu metode proprii de 
lucru, informatica continuă să 
fie tot mai utilă serviciilor 
funcționale, conducerilor ope
rative, pentru apropierea de 
locurile de muncă direct pro
ductive, pentru cunoașterea

aprofundată a realităților pro
ducției și dirijarea ei în con
secință.

Cerința informării asupra a 
cit mai multe detalii ale pro
ducției a condus, insă, pe a- 
locuri, la o tendință neavenită, 
la o solicitare de informații 
făcută și dacă 
nu trebuie. In 
presupusă de 
buie): lucrurile sînt limpezi : 
informația e necesară, deci tre
buie transmisă și primită. Dar. 
în a doua ipostază (dacă nu 
trebuie) asaltul informațional 
devine un gratuit exces de zel 
al cărui efect implică multă 
muncă — de astă dată costi
sitoare — depusă la sursa de 
informare unde se consumă, 
de către numeroși salariați, un 
timp prețios.

In dimineața fiecărei zile de 
lucru, la oricare din exploată
rile miniere, dispecerul de 
serviciu comunică Centralei 
cărbunelui situația efectivelor 
plasate la fronturile direct 
productive din schimbul pre
cedent. Situația este transmi
să în același mod, după fie-

trebuie și dacă 
prima ipostază 
noi (dacă tre-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Întilnire cu scriitorul 
Radu Ciobanu

librăria „Ion Creangă" din Petroșani 
scriitorul Radu Ciobanu

Vineri după-amiază la 
a avut loc o întilnire a cititorilor cu 
(autor al volumului de nuvele „După-amiaza bătrînului domn" și 
al romanului „Crepuscul" - premiul Uniunii Scriitorilor 1971), In- 
tilnirea a fost prilejuită de apariția în acest an a romanului „Zi
lele".. Scriitorul Radu Ciobanu a vorbit despre munca sa de 
creație, etapele procesului de elaborare a romanului „Zilele", 
după care a răspuns la întrebări ale celor care îi citesc operele. 
In continuare autorul a oferit autografe cititorilor.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, s-a deschis, sîmbă- 
tă la amiază, la sala „Dalles” 
din Capitală, expoziția jubili
ară de artă plastică „125 de 
ani de la Revoluția din 1848 
în România”. Ea reprezintă 
un vibrant omagiu pe care pic
torii, sculptorii și graficienii 
de pe întreg cuprinsul țării îl 
aduc glorioasei aniversări, 
marilor înaintași, celor ce au

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

purtat steagul mișcării revolu
ționare pașoptiste, luptînd, cu 
inimile înflăcărate de o nobilă 
iubire de neam și țară, pen
tru libertate și progres, pentru 
unitatea și independența na
țiunii române.

La vernisaj au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 

. Emil Drăgăneseu, Janos fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru

Popescu, Leonte Răutu, Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț.

De asemenea, erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești. Sînt de față participant! 
la Conferința națională 
unii artiștilor plastici,

(Continuare în pag. a
vz

Stimați tovarăși,

Aș dori să Încep — deși sîn- 
tețl Ia sfîrșitul lucrărilor con
ferinței — prin a vă adresa 
salutul și felicitările Comitetu
lui Central, ale Consiliului de 
Stat și guvernului, ale mele 
personal, pentru încheierea 
cu succes a conferinței pe țară 
a Uniunii Artiștilor Plastici. 
(Vii aplauze).

Am fost invitat de conduce
rea uniunii să particip la 
deschiderea Conferinței. Nil 
am avut această posibilitate. 
Ne-am gindit, pină la urmă, 
să mai aducem și aici uncie 
inovații, să ne intilnim in ca- . 
drui acestei expoziții alcătui
te de artiștii plastici în cin
stea aniversării a 125 de. ani 
de Ia Revoluția din 1848. Cred 
că am făcut bine că am pro
cedat în felul acesta, 
ce, vizitînd expoziția, 
tut căpăta o imagine 
ce ați realizat, a ceea
teți realiza atunci cind vă pro-

deoare- 
am pu- 
a ceea 
ce pu-

puneți să dați expresie unor 
momente importante din isto
ria națională, să înfățișați e- 
roismul, lupta pentru o viață 
mai bună, mai dreaptă, pentru 
progres și civilizație, a popo
rului nostru. Impresia pe ca
re mi-am format-o despre ex
poziție este bună. Sînt înfăți
șate, prin imagini variate, mo
mente importante, în stiluri 
deosebite. Ceea ce constituie 
însă caracteristica generală a 
expoziției, caracteristică ce co
respunde orientărilor date de 
Congresul a! X-Iea și de Con
ferința Națională ale 
este că, folosindu-se 
maniere diferite de 
s-au realizat lucrări 
un conținut menit să serveas
că educării poporului. Cred 
că această expoziție a reușit 
în mod minunat să dea ex
presie orientării date de Con
gresul al X-lea al partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

înțelegeți că mi-ar fi greu 
să spun ce mi-a plăcut mai

partidului 
stiluri și 
expresie, 
bune, cil

a Uni-
mulți

4-a)

in fa-mult. Mi-ar fi greu ca, 
ța tuturor celor care au ex
pus aci, să exprim preferin
țele mele. Pot spune însă că. 
in general, atît ca orientare, 
cit și ca expresie artistică, 
mi-au plăcut mai toate lucrări
le. De aceea, aș dori să-i fe
licit călduros pe toți artiștii 
plastici care au contribuit la 
realizarea expoziției, care 
au creat lucrări con
sacrate acestui eveniment 
— chiar dacă ele nu sint ex
puse aici — propunindu-și ca 
prin arta lor să evoce unul 
din marile momente 
riei României, și să 
succese și mai mari 
(Aplauze puternice).

Desigur, așa cum
plă întotdeauna, cind vezi că 
se pot face lucruri 
cepi să devii mai 
Aș putea spune că 
situație mă găsesc
Comparativ cu expoziția

ale 
le 
în

se

■ Isto- 
urez 

viitor.

întim-

bune, în- 
pretențios. 
în această 
eu acum.

pe

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele concernului 

„Gutehoffnungshutte" din R.F. Germania
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 9 iu
nie, pe dr. Dietrich von Men
ges, președintele Concernului

von Arnim, prini secretar al 
ambasadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întreținut cu oaspetele a- 
supra unor probleme privind 
colaborarea bilaterală in ve- 

.TGutefiofifnungshutte” din R-E. derea construirii de- societăți 
Germania, care face o vizită 
în tara noastră la invitația 
Ministerului Comerțului Ex
terior.

La întrevedere au luat par
te Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
și Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Oaspetele a fost însoțit de 
dr. Klaus von Menges, pre
cum și de Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania 
la București, și dr. Volkmar

mixte de producție și desface
re, precum și îhtre uzine din 
tara noastră și întreprinderi 
din cadrul concernului „Gu- 
tehoffnungshutte“, în dome
niul industriei constructoare

de mașini-unelte și grele, in
dustriei chimice și metalur
gice. In acest context, s-a a- 
preciat cu satisfacție că exis
tă reale posibilități pentru 
realizarea unei cooperări 
largi, reciproc avantajoase, în 
cadrul relațiilor 
le existente între
R.F. Germania.

întrevederea s-a
într-o atmosferă cordială.

mfiltilatera- 
România și

desfășurat

încheierea lucrărilor 
Conferinței Naționale a 

Uniunii Artiștilor Plastici

B. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)
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uniunii. In cadrul șe- 
fost anunțată, de a- 
comporrența noului 

uniunii.

s-au in-
lucrările 

a Uniunii 
Timp

marile

în circuitul

Cuntiaștitți-vă frumusețile județului!ÎN PAGINA
A 2-a

partea 
pentru

Regulile de procedură 
privind desfășurarea Con
ferinței europene pentru 
securitate și cooperare.

predare la

Fier vechi care așteaptă 
repunerea 

economic
In urma sistematizării Ex

ploatării miniere Lonea și 
concentrării producției, de a- 
proape cinci ani s-a renunțat 
la extragerea cărbunelui prin 
puțul de la sectorul Jieț. Ca 
urmare, clădirile din incinla 
fostului sector, instalațiile de 
la suprafață au fost demontate, 
iar fierul rezultai din utilaje
le casate predat, în parte în
treprinderii de colectare a 
metalelor.

Insă, din partea conducerii 
minei Lonea nu s-a manifes
tat o preocupare permanentă 
care să ducă la lichidarea a 
tot ceea ce a mai rămas în 
teren. Pe fostul amplasament 
al minej Jieț se găsește și în 
momentul de fată o însemnată 
cantitate de fier vechi care 
așteaplă de ani de zile să fie 
pus la dispoziția I.C.M. Mai 
mult de 120, vagonele se gă
sesc împrăștiate în toate păr
țile, unele dintre ele îngropa
te parțial în păminl ; trolii, 
culbutoare, cazane, țevi de in
stalație, organe de mașini, 
scheletul metalic al unui put 
de extracție și multe altele, 
totalizând circa 60-70 vagoa
ne fier vechi, așteaptă să por
nească spre oțelării pentru 
retopire.

In fața acestei situații, to-

varășul Ion Bălănescu inginer 
șef al E. M. Lonea a recunos
cut că se putea face mai mult 
pentru valorificarea fierului. 
La nerezolvarea integrală a 
problemei au contribuit lipsa 
unui număr suficient de auto
camioane și brațe de muncă 
— de care exploatarea a sufe
rit. șj mai suferă și în pre
zent — lipsa de sudori care să 
taie piesele mari, să le pregă
tească pentru
I.C.M. Ni s-a maj relatat că se 
vor lua măsuri din 
conducerii exploatării 
formarea unei, echipe de. su
dori și muncitori care să e- 
xecute tăierea pieselor mari 
și să le apropie de locuri ac
cesibile mijloacelor de tran
sport așa cum prevede H.C.M. 
nr. 695 din iulie 1962.

Rezultă că situația fierului 
vechi în cauză este cunoscu
tă la conducerea exploatării, 
că există și posibilități de 
rezolvare. Ceea ce trebuie 
făcut este să se treacă la ac
țiune și printr-o înțelegere și 
o strînsă colaborare între 
E. M. Lonea și I.C.M. proble
ma fierului vechj de la Jieț 
să fie rezolvată în scopul re
punerii lui în circuitul econo
mic.

A.C.R.-ul Invita
automobilîștîi:

Iosif DAVID

Azi, la Bănița I

Amplă acțiune gospodărească
Astăzi, peste 400 de gospo

dari din comuna Bănița vor 
lua parte la o acțiune de 
muncă voluntar patriotică 
de amploare inițiată de con
siliul popular al comunei 
In cadrul acestei acțiuni 
gospodărești sc va amenaja 
un teren dc sport (în spa-

tele gării Bănița) în care 
scop vor fi transportați 200 
inc de pietriș. De asemenea 
cu sprijinul șantierului 71 
C.F.R. (care va asigura prin 
grija tovarășului ing. Teo
dor Teodosiu, mijloace de 
transport), se vor aduce în
că 100 mc de piatră brută,

necesară fundației viiitoru- 
lui complex comercial, ce 
se va construi in comună și 
regularizării piriurilor. Ca 
întotdeauna cetățenii vor 
răspunde și azi cu prompti
tudine chemării, participind 
cu hărnicie Ia înfrumuseța
rea comunei lor.

Simbătă dimineața 
cheiat in Capitală 
Conferinței naționale 
Artiștilor Plastici. Timp de 
trei zile, participanții au dez
bătut problemele majore, de 
actualitate, ale artelor plasti
ce, au analizat activitatea des
fășurată de uniune, în perioa
da care a trecut de la ultima 
conferință pe țară. Delegații 
și invitații au făcut, cu acest 
prilej, un rodnic schimb de o- 
pinii și au relevat căile și 
mijloacele menite să contribu
ie la deplina propășire a plas
ticii românești, la afirmarea ei 
plenară în slujba înfăptuirii 
politicii partidului nostru de 
edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate. Au 
fost aprobate, totodată, noul 
statul, al uniunii, precum și 
rezoluția Conferinței naționa
le a Uniunii Artiștilor Plastici.

In deschiderea ședinței, au 
fost comunicate rezultatele a- 
legerii Comitetului pe țară al 
Uniunii Artiștilor Plastici ; al
cătuit din 95 de membri, noul 
organ reprezintă toate domeni
ile artei plastice și filialele din 
țară ale 
dinței a 
semenea, 
Birou al

In numele Comitetului pe 
tară și al Biroului U.A.P., Bră
duț Covâliu a mulțumit pen
tru încrederea acordată de a 
fi ales din nou președinte, an-

gajindu-se, in același timp, da 
a duce la îndeplinire 
sarcini care stau in fața ob
știi artiștilor plastici. In 'con
tinuare, artistul poporului Ion 
Jalea a exprimat mulțumiri 
pentru cinstea realegerii sale 
ca președinte de onoare al 
U.A.P, și a urat succes noii 
conduceri a Uniunii, membri
lor săi, în activitatea viitoare.

Intr-o atmosferă de mare en 
tuziasm. participants la con 
ferință au aprobat textul u 
nei telegrame pe care au a- 
dresat-o Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Reunjndu-se in prima sa șe
dință. Comitetul pe tarii il Uni
unii Artiștilor Plastici a ales 
Biroul Uniunii în următoarea 
componentă : președinte da o- 
noare — Ion Jalea ; președinte 
— Brăduț Covaliu ; vicepreșe
dinți — Geza Vida, Ion S.iliș 
teanu, Paul Erdos, Ion Frun- 
zetti j secretari — Ion Pages, 
Paul Vasilescu, Napoleon Zam
fir, Costel Badea ; membri — 
Corneliu Baba, Ion Irimescu, 
Ovidiu Maitac, Cecilia Storck- 
Botez, Traian Brădean. Viorel 
Mărgineanu, Dan Hatmarlu 
Dan Nemțeanu, Ion Stale, An
ton Eberwein, Mircea Spătarii, 
Constantin Costa.

(Agerpres)

Iti pagina 
a 4-a:

Dezvoltarea largă a turismului - in cele mai variate forme ale lui - creează multiple posibilități omului modern al 
zilelor noastre ca, după munca de fiecare zi, depusă in cursul săptăminii, in cele mai diverse profesiuni, să „evadeze” in zilele 
de repaus din orașe către largul naturii pline de prospețime, dă tăteare de noi forțe, recreere și fortificare a sănătății. In sprijinul 
acestei acțiuni de dezvoltare a turismului se inscriu atit numărul mereu mai mare de drumuri modernizate - căi lesnicioase de 
pătrundere spre colțuri din cele mai pitorești ți semnificative ale meleagurilor noastre - cit ți sporirea continuă a cabanelor, 
hanurilor, campingurilor și altor locuri de popas create in zo nele cele mai pitorești ale județului nostru, atit de bogat 
in frumuseți naturale ! Cu nimic nu-i mai puțin adevărat și top tul - semnificativ - că in Valea Jiului există, după evidențe, circa 
1 000 familii posesoare de autoturisme și aproape 1 500 posesori de motociclete și motorete cu o capacitate totală de transport 
de aproape 7 000 persoanei

In legătură cu aceste posibilități care converg cu toate in interesul crescind de a folosi mijloacele proprii de transport 
pentru ieșirea in zilele de odihnă, in mijlocul naturii - la iarbă verde, soare și aer curat - am adresat citeva întrebări tovară
șului EUGEN SIRBU, ................................................... ............

forme de recreere, pe-

organizator voluntar al subfilialei județene A.C.R. pentru municipiul nostru.

In apropierea I’nom Penh- 
ului...

— Ce 
trecere a timpului liber reco
mandați pentru acești „turiști 
motorizați" ?

— A.C.R., subfiliala Petro
șani, împreună cu filiala de 
turism locală, înscrie printre 
acțiunile ei și o dezvoltare a 
turismului auto, chemînd pe 
acești „turiști motorizați" care 
dispun de asemenea mijloc ra
pid și comod de deplasare, 
spre o... ieșire sistematică in 
natură 1 Lor le adresez azi in
vitația : CUNOAȘTEȚT-VĂ

FRUMUSEȚILE JUDEȚULUI !
— Unde să meargă ? Ce-i 

așteaptă în locurile respecti
ve ?

— In dorința de a le orien.-

ta preferințele, arătînd toto
dată și posibilitățile de popas, 
cazare, masă, pe care le pot 
găsi, voi prezenta o succintă 
trecere în revistă a locurilor

pe care le pot vizita într-o 
excursie duminicală.

— Mai concret...
— Masivul Retezat, cu par

cul lui național, cele circa 80 
de lacuri (tăuri) alpine și alte 
nenumărate frumuseți pot fi 
atinse făcînd popasuri la ca
banele GURA ZLATA, PIE
TRELE, GURA APEI, BALETA 
— cele patru puncte principale

Inchelrea conferinței mi
niștrilor educației din 
țările membre ale Consi
liului Europei.

Primul pas pe calea re
construcției naționale în 
Argentina.

Festivalul prieteniei bel- 
go-române.

Șt. FUIU
Evoluția laboratorului, 
spațial „Skylab".

(Continuare in pag. a 3-a)
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Barajul de pe Argeș

A zecea planetă?
Să-i zicem planeta X. Ni

meni n-a văzut-o pînâ acum, 
nici măcar cu ajutorul celor 
mai puternice telescoape și 
totuși după spusele lui Joseph 
L. Brady de la laboratorul 
Lawrence Livermole al Uni
versității din California, pla
neta X se află probabil acolo 
departe, rotindu-se pe o orbită 
dincolo de cea a planetei Plu
ton, lr circa 8,8 miliarde ki
lometri de Soare. Brady susți
ne, de asemenea, că trebuie să 
fie o planetă mare, de trei ori 
mai masivă decît Saturn. Cal
culele care au adus la preve
derea existenței planetei X,

precum și a dimensiunilor ei 
au fost generate de studierea 
cometei Halley, care vizitează 
partea noastră a sistemului

dy, aceste deviațiii pot fi ex
plicate prin existența celei 
de-a zecea planete — planeta 
X. Mai mult decît atît, exis-

0in „ țTIINTEI
TEHNICII

solar o dată la 76 de ani (n.r. 
este așteptată din nou în anu) 
1986). Cometa lui Halley ma
nifestă abateri misterioase de 
la orbita ei, denumite pertur- 
bații și, după părerea lui Bra-

tența planetei X ar explica 
perturbațiile în orbita altor 
comete și nu ar contrazice lu
crurile cunoscute despre or
bitele planetelor existente. 
Prevederile descoperirii unor

planete nevăzute nu consti
tuie o noutate. De exemplu, 
identificarea lui Neptun a fost 
prezisă în 1846 pe baza per- 
turbațiilor din orbita lui Ura
nus. Detectarea perturbațiilor 
în orbita lui Neptun a dus 
ulterior la precizarea descope
ririi lui Pluton în 1915, deși ea 
nu a fost observată decît în 
1930. De atunci încoace mai 
mulți astronomi au sugerat e- 
xistența unei a zecea planete. 
Brady se așteaptă ca presupu
nerea lui să stimuleze cerce
tări în vederea descoperirii 
planetei X, dar, spune el, a- 
ceasta poate fi o căutare de 
lungă durată. „Planeta căuta
tă încă se află undeva în Ca
lea Lactee, atît de dens popu
lată, încît pînâ și o porțiune 
Infimă a ei cuprinde mii de 
stele. Dacă planeta există va 
fi greu de găsit" ■—a declarat 
Brady.

s
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Pentru antrenarea cititori
lor, amatori în fascinantul do
meniu al șahului, ne-ain pro
pus, la sugestia mai multor 
șahiști amatori, publicarea, 
în limita spațiului de care dis
punem în pagina „Magazin", 
a unei rubrici destinate șahu
lui. Deocamdată ea va fi sem
nată de inginerul VIOREL 
DIACONU, cîștigător al mai 
multor partide internaționale 
prin corespondență și deci un 
specialist al genului.

Metodă care permite depistarea tumorilor 
canceroase în stadiul primar

Despre șahul modern
Jocul de șah, în ca

litate de sport al 
minții, întrunește trei 
caracteristici: sport, 
artă, știință. Apărut 
in vremuri străvechi, 
sub forma întrecerii 
între doi parteneri, el 
s-a dezvoltat continuu 
odată cu perfecționa
rea tehnicii de Joc. 

In vederea pregătirii 
cit mai bune o jucă
torilor, aceștia au în
ceput să studieze po
ziții tip. create arti
ficial, și care, suo o 
formă măi mult sau 
mai puțin complicată, 
apăreau în partide. 
Acestea se refereau 
la poziții de final și 
combinații. Treptat, 
tehnica compunerii a- 
cestor poziții a avan
sat, despărțindu-se tot 
mai mult de jocul 
practic, ele iiind nu
mite probleme — da
că se terminau cu 
mat într-un număr 
fix de mutări și stu
dii — dacă reprezen
tau un final de par
tidă.

La mijlocul secolu
lui trecut a început 
organizarea concursu
rilor de compunere a 
problemelor, prin a- 
ceasta compoziția de
venind o ramură se
parată a șahului.

Exigențele compo

zitorilor au crescut. 
Au fost create proble
me de o subtilitate pe 
care un jucător nu 
și-o poate imagina. Și, 
mai mult ca atît. au 
fost create noi genuri 
de compoziție, în ca
re au fost introduse 
reguli noi, întrucît re
gulile obișnuite de 
joc limitau prea mult 
fantezia compozitori
lor. In toate aceste 
lucrări de compozi
ție, caracteristica de 
artă a șahului a fost 
ridicată la rangul cel 
mai înalt, motiv pen
tru care această ra
mură a fost numită 
șah artistic.

Pentru început iată 
o problemă excelentă, 
aparținînd unuia din 
corifeii compoziției 
șahiste românești și 
mondiale, Isac Schif- 
fmann, distinsă cu 
premiul l la con
cursul Federației bri
tanice de șah în 1930. 
Enunțul său este : al
bul începe și dă mat 
în două mutări.

Lăsăm cititorilor 
noștri plăcerea de a 
rezolva această pro
blemă. Soluția în pa
gina „Magazin" vi
itoare.

Ing.
Viorel DIACONU

ORIZONTAL: 1) Treceri la
stat... ; 2) ...oglindite in dreptu
rile omului... ; 3) ...la naționali
zare I... - ...și la standard !; 4) 
A da națiunii ce-i a națiunii... ; 
5) ...din creionare 1... — ...aleși in 
sfîrșit I - Dete !... ; 6) ...un mare 
matron al locomotivelor... — ...din- 
:olo de litoral... ; 7) ...prin timp I 
- Acolo... - ...e bună... ; 8) ...cu 
armonie - A supăra... ; 9) ...odi
nioară - Posed... - ...două felii 
de brazdă I - Epoca... ; 10)
...destinată (mase.) - ...cu acți
une pozitivă ; 11) Scris... - ...din 
izvoade.

VERTICAL : 1) Adună și im-

La Congresul'socie
tăților de radiologie 
din Austria și R. F. 
Germania, congres ce 
a avut loc la Viena, 
a fost prezentată re
prezentanților presei 
o metodă nouă de 
diagnosticare radiolo- 
gică. Acest procedeu 
nou se deosebește de 
metoda convențională 
prin faptul că foto
grafia se obține prin- 
tr-un proces electric, 
și nu ca pînă acum. 
Astfel nu este nevoie 
nici de cameră obs
cură, nici de soluții 
chimice.

Metoda nouă va fi 
eficientă mai ales Ia 
depistarea timpurie a 
cancerului sinului. Ea 
va permite detectarea 
unor tumori cance
roase și chiar dacă 
nu depășesc mărimea 
de doi milimetri.

Alte avantaje ale 
Neroradiografiei cons
tau în faptul că ea 
va înregistra pe ima
gine structuri cu gro
simi și densități dife
rite. Se vor putea 
deosebi țesăturile o- 
soase de cele muș- 
chiulare, de grăsime 
și chiar de aer.

Pentru pacienți a-

ceastă metodă e mat 
sănătoasă deoarece 
expunerea pielii la 
raze este mai redusă, 
iar pentru personalul 
medical ea oferă a- 
vantajul că imaginea 
se poate obține mai 
ușor și mai repede 
într-o încăpere lumi
nată normal. învăța
rea procedeelor teh
nice necesită doar cî- 
teva zile.

Cheltuielile legate 
de achiziționarea apa
raturii necesare noii 
metode nu sînt mai 
ridicate ca cele ale 
procedeului tradițio
nal.

O excursie la barajul V i- 
draru de pe Argeș, prezintă 
particularități care , o deose
besc esențial de tiparul unei 
excursii obișnuite pe care o 
facem la sfîrșit de săptămî- 
nă la una din cabanele apro
piate orașului nostru.

Kilometri care ne despart 
de acest obiectiv turistic im
pun o organizare mai rigu
roasă a excursiei, necesită 
existența unui mijloc de 
transport adecvat situației, 
impun, în sfîrșit, o perioadă 
de timp mai lungă, niște in
vestiții... sporite față de cos
tul unei excursii cu caracter 
local și, stabilirea unui tra
seu care să cuprindă pe par
curs cit mai multes puncte de 
atracție, bineînțeles tot tu
ristice.

Și fiindcă o asemenea ex
cursie a avut loc recent în 
organizarea unui grup de sa- 
lariați ai l.V.M. Petroșani 
ne-am propus să v-o prezen
tăm stimați cititori, în ideea 
că poate ne imitați repetînd-o 
cu colegii dumneavoastră de 
muncă.

Ială-ne, așadar, plecați in
tr-un autobuz confortabil mai 
întîi spre Tg. Jiu unde aveam 
să vedem comorile de artă 
brâncușiene, puțin mai apoi 
Peștera Muierilor, o monu
mentala comoară naturală in 
patrimoniul turistic al Olte
niei. Mănăstirea Horezu și 
cochetul oraș Rîmnicu Vîlcea 
aveau să fie ultimele obiecti
ve turistice vizitate în aceas
tă primă zi a excursiei noas
tre. In aceeași seară ajungem 
la Curtea de Argeș, dar ora 
tîrzie nu ne permite pentru 
moment decît să admirăm in
terioarele noului hotel turis
tic „Posada" realizat într-un 
modern și foarte plăcut stil 
arhitectonic. înnoptăm aici cu 
gindul la ziua „plină" ce a- 
vea să urmeze.

Intr-adevăr, începînd cu 
timpul care a ținut parcă și 
cu noi, vremea fiind foarte 
frumoasă, această a doua zi 
a excursiei noastre avea să 
ne ofere lucruri pline de far

mec și satisfacții greu de ui
tat. începutul l-a constituit 
vizitarea celebrei mănăstiri 
Curtea de Argeș a cărei pre
zentare nu mai este desigur

necesar să o facem. Este su
ficient poate să spunem că a 
trebuit să așteptăm minute 
bune pentru a putea intra în 
catedrală, atît era de lung 
șirul vizitatorilor a căror pre
zență ne-a fost anunțată încă 
de lungul șir de mașini ce 
aștepta la intrare.

Ne-am îndreptat apoi spre 
obiectivul principal al ex
cursiei noastre — barajul 
V idraru de pe Argeș Ia care 
am ajuns străbătînd mai în
tîi porțiuni de șosea cu incre
dibile șerpuiri ale drumului 
care părea că se cațără pe 
slînci, acolo unde numai mi

na harnică a constructorilor 
de pe Argeș a putut ajunge. 
Exclamațiile noastre de admi
rație au culminat .odată cu 
ultima curbă a drumului, a- 
ceea care avea să ne aducă 
dintr-o dată în față gigantul 
de pe Argeș. Acest colos, în
truchiparea cea mai fidelă a 
puterii de creație și muncă 
a poporului român, reprezin
tă acum și un important o- 
biectiv turistic, lucru atestat 
pe deplin de prezența sute
lor de turiști.

In acest decor, completat 
într-un mod atît de fericit de 
creasta munților Făgăraș ne 
petrecem următoarele ore. 
Vizităm „Casg Argeșeană", 
un restaurant1" pitoresc reali
zat într-un autentic stil arge- 
șean și apoi la cîțiva kilo
metri cabana „Valea cu 
Pești" aflată pe conturul la
cului de acumulare.

Exuberanța, volubilitatea 
întregului grup avea să ne 
demonstreze eficacitatea ale
gerii excursiei noastre. Cu 
toții ne întoarcem pentru ul
tima oară la autobuz păstrînd 
în memorie — odată cu re
gretele plecării — cele mal 
plăcute amintiri. Poftiți și 
dumneavoastră la baratul de 
pe Argeș I

Aurel DULA

/> • • •
Spinii 

„tranda

firului"
- Helo, ceau 1 Moapsa n-a 

purces ?
- Nuu I Cred că e cu Geon, 

dar ziseră că vin și ei la o 
cafă...

Discuția mi-a atras atenția 
în timp se sorbeam, în fugă, o 
cafea la cofetăria „Trandafi
rul" din Vulcan. Tipii mei, 
foarte „simpatici", colorați și 
guralivi, povesteau ultimele a- 
venturi rizind cu poftă scutu- 
rindu-și cu dezinvoltură coame
le, pletele și țintele. Simpatici 
zău I Mă uitam la mine cum e- 
ram, atît de simplu imbrâcat, și-i

Mlcro- 
foileton

invidiam. Mâ uitam la mine, ca
re nu-mi vedeam capul de citita 
treabă și mi-am „permis" totuși 
să iau în fugă o cafea iar tipii 
mei, simpatici, se lâfăiau cu... 
timpul prețios. De fapt nu-l pier
deau. Fumau țigară după țigară 
„superlonguri", își îmbogățeau 
cunoștințele cu denumiri de... 
țigări, mărci de mașini și de 
„blugi". Doi din ei aveau „blugi 
de 500". Ai mei sînt de 75, dar 
nu erau pe mine. Păcat !

Apare Moapsa I Acum îmi 
dau seama de ce i se spune ast
fel...

- Țin să vă anunț „amigos" 
că Geon e la a cincea desface
re a contractului de muncă. II 
alegem șef de trib ? Trebe s-apa- 
ră... Și Moapsa își scoase deli
cat un Kent colorîndu-i pe dată 
filtrul cu vișiniul rujului...

în ușă s-au ivit Lili și Vio. Și ei 
tot de meserie „fără", dar sim
patici și dulci și fini să nu-i a- 
tingi cu-o floare. Păi cum să se

Ah, ce ți-e cu... bărbații 
ăștia !

Foto : R. ALEXANDRU

Concurs 
pentru viitorii 

tați

rece monarhul spusese că 
oricine îi va aduce la cunoș
tință moartea animalului său 
iubit va fi spînzurat.

Intr-un tîrziu, un paj, nu 
lipsit de spirit, s-a hotărft să-1 
abordeze pe atotputernicul 
rege.

— Ah, Sire ! — spuse el. 
Ce dramă, ce nenorocire! Și 
ce cal frumos era! Un animal 

u superb ! Ah, dar ce păcat!

— A murit ? — strigă mo
narhul.
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Invitație.,.
Ștrandul din Vulcan vă invi

tă cu toată căldura la o baie 
plăcută. ■ Cu condiția însă ca 
slipul să-l luați de-acasă îm
brăcat pentru că și în acest se
zon a rămas fără... cabine. La 
înapoiere înghițiți hapuri pen
tru prevenirea vreunei răceli... 
Nu e pastilă !

4$ !
Intr-o pastilă de duminica 

trecută întrebam pe președinte
le blocului 15 de pe strada In
dependenței din Petroșani unde

part... ; 2) ...multe kilograme - 
Dă gustul dulce piinii ; 3) Un 
nume muzical (Vieru)... 
se !,„; 4) ...Cit este I... 
jos in sus (fem. pl.) ; 
amestecate... - ...intr-un ax de
plasat - Ride cu fața... ; 6) 
...zimbind la-nceput I - Apă 
transformată... - ...sub ten I ; 7) 
ASTRA și-a încurcat ițele I... — 
Fata din Lugoj...; 8) ...fără
rudă I - Curat... ; 9) ...ca mai de 
mult apărea - In patrie I ; 10) 
A înviora... ; 11) ...din nou, pă- 
minturi țăranilor... - ...deci aten-

- care
- ...de
5) Roți

Ca înainte

JP 4IME» « JHBMT jr
lulian IRIMESCU

Cu rezultate

Centrul sanitar al orașului 
Hamburg a invitat recent la 
un original concurs pe viitorii 
tați: ei trebuie să îmbăieze, 
să pudreze și să înfașe bebe
luși, desigur păpuși în chip 
de sugari. Cîștigător la punc
te și „supertătic" a ieșit Wolf
gang Dteiner, în vîrstă de 
30 de ani, de meserie inginer 
constructor. Soția sa a fixat 
imediat pe filmul aparatului 
de fotografiat cîștigat cu a- 
cest prilej performanța so
țului. Mai tîrziu, fotografia 
i-ar putea aminti la nevoie 
lui Wolfgang că, în calitate de 
tînăr căsătorit fusese pentru 
drepturi egale în căsnicie.

sînt banii luați pe iarba cosită 
de mai multe ori. Informația 
ne-a fost dată cu lux de amă
nunte de locatarul Gavrilă 
Frențiu, membru în comitetul 
blocului și pe care nu am co
tat-o ca „pastilă". Dar, dimpo
trivă, verificînd ulterior această 
informație am constatat că a 
fost o „pastilă servită" dintr-o 
neînțelegere cu președintele 
Petru Cîrlig - un om la locul 
lui și cîtuși de puțin vinovat. 
Locatarul G. F. n-are decît să 
servească o pastilă... de car- 
baxin I Dar pe noi să nu ne 
mai deranjeze I

L. ION

Un acvariu
f W W Vfara apa

Etimologia cuvîntului ac
variu e simplă: acva (aqua) 
= apă. Ei bine, iată un acva
riu fără... apă. E unicul din 
lume și a fost inaugurat în 
stația subterană a metroului 
din Tokyo. Are o lungime de 
15 m, o înălțime de 1 ni și 
este ornamentat extrem de 
minuțios cu felurite roci, al
ge, scoici etc. între care „înoa
tă" pești conservați și ani
male marine mumificate. Pa
sagerii metroului, pentru ca
re acvariul a devenit cel mai 
popular punct de atracție din 
arcada subterană a magazi
nelor pot admira, ore în șir 
cele mai diferite specii de 
pești din toate mările lumii.

Calul
regelui

Intr-o bună zi calul prefe
rat al regelui Henri al IV-lea 
a murit. Dar nimeni nu vroia 
să-i anunțe trista veste deoa-

— Sire, spuse hotărft tî- 
nărul paj, veți fi spînzurat, 
căci dumneavoastră «în
teți acela care ați anunțat a- 
ceastă veste rea.

Numele și 
adresa dv., 
vă rog!...

Un agent de circulație ve
de venind o mașină cu vi
teză excesivă. Scoate carne
tul de contravenții, oprește 
bolidul și strigă la conducă
tor :

— Vă faceți vinovat de i 
exces de viteză, încălcarea 
benzii continue, depășire 
neregulamentară, folosire ne
corespunzătoare a claxonului! 
...Spuneți-mi numele și prenu
mele, data și locul nașterii, 
adresa 1...

Șoferul îi răspunse;

— Strodskinostotupmltvoc- 
gelsk, născut la 17 decembrie, 
la Cwyzarostyckbheim.

Agentul de circulație tuși 
încurcat și închise carnetul de 
contravenții.

Dezlegările 
careurilor apărute 
în pagina „Maga

zin" anterioară
N-AR FI RAU ...Orizontal:

1) Strălucire; 2) Tremură
tor ; 3) Recuperate ; 4) Epa
ta — Arad ; 5) Capi — A- 
raci ; 6) Uda —^Greșit; 7) 
Ratări — Iza ; 8) Atavici — 
At ; 9) 
tători.

Totalitate ; 10) Ară-

FIM SERIOȘI Ori-
1) Amestecări ; 2)

3) Interesant;

Sîrba fetelor...

Foto : Al. RIEGELHAUPT

...SA
zontal:
Sistematic ;
4) Mu — Pîre — Oe ; 5) Ein
— Ti — Ocr ; 6) Tricotate ;
7) Reparatori ; 8) Ori — In
— D ; 9) Containere ; 10) E- 
mail — Sloi.

(Criptografie : 2, 6, 8, 2, 9)

— Bine, zise el cu autori 
tate, de data asta vă iert, dar 
fiți atent pe viitor !...

Motivare
Londra a fost prins un 

hoț care de cinci ori la rînd 
făcuse spargeri la aceeași in
stituție. întrebat de ce a pro
cedat așa hoțul a declarat:

' Sînt bolnav de inimă, iar 
magazinul pe care l-am prădat 
se află chiar în stația de me
trou, așa că am ales soluția 
cea mai comodă...

preteze asemenea gingășii la 
„duritatea muncii" ?

Dintr-o dată m-am văzut în
conjurat de o... aureolă. De fum. 
De țigară. Aș fi vrut s-aprind și 
eu una, dar... sus, pe perete era 
scris că nu e voie I Și bine-am 
făcut că vinzătoarele Doina Ron- 
cea și Elena Matei se rugau de 
tipii ăștia „simpatiei" să stingă 
țigările...

— Știi că ești bine ? Hai nu fii 
față I - le-a venit răspunsul...

Puteai rezista la un răspuns a- 
tit de inteligent, atit de... suav, 
plin de noblețe de care, doar 
aceste ființe sensibile dispun ?

Eu, unul nu. Și-am plecat I I

Ion LEONARD

Cronică rimată

fac mărunt ...din buze!
Stau de vreo trei zile și mă tot gindesc 
Cum să fac mai bine și cum să pîndesc 
Un „moment", pe care... după ce-a trecut 
Să-1 descriu in rime, cum s-a petrecut 1 
Că, lunea trecută, un amic pe stradă 
Mi-a zis, pur și simplu, că eu fac... șaradă, 
Că-mi bat joc de cronici, că jonglez cu rime 
Insă n-am „tăișul" și n-am nici... „asprime" 
Că-n cronici rimate trebuie să fie 
Dominanta toată... critică zglobie !
Că, „rizind" în rime eu să biciuiesc 1 
Tema mai... „majoră" eu să o găsesc...
Ce mă iau de... glastre ? Ce mă iau de medici ? 
Ce iac pe deșteptu’ și tot țin la predici 
Despre străzi murdare, șanțuri desfundate, 
Despre vînzătoare, despre-atîtea toate ?!
Cronica rimată trebuie, in iine, 
Să-aibe-n ea-ncrustată nu pe... fiștecine 
Care-1 văd pe stradă „c-a zîmbit pieziș" 
Sau pe cîte-o „față", cum zicea... „de-afiș !" 
Și-mi zicea amicul că-s... neserios
Cică, ce-am cu tipul dacă e... pletos ? 
Ce I cu rima-mi fină îi ciuntesc din păr ?!
Și, de ce, mă rog, eu iau tot în răspăr 
Gospodarii harnici pentru cîte-un ...gest 
Că mai uită și ei, colo... cîte-un „rest". 
Ce-am cu bieții oameni cari nu biruiesc 
Să repare-atîtea... țevi care plesnesc ? 
Ce-am cu liftierii, ce-am și cu șoferii 
De nu-i las în pace chiar în...... dricul" verii ?
Aștia-mi dau ideea-n cronica rimată ?
Păi, in cazul ăsta ea, e perimată !... 
Nu vezi ce... mărunte sînt aceste muze 
Că oricît „le" critici nici măcar cu scuze 
Nu îți vin vreodată, ba-ncep să se-amuze...! 
Iar tu dragă-amice ? faci mărunt... din buze !

Ion LICIU
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LIV IA UNGUR a venit aici 
unul trecut de la un liceu 
din Gherla... Urmase cursuri
le unei clase de „suprarea- 
lă" și, din cite se spunea, 
știa destul de multă mate
matică. Acest zvon a fost 
confirmat din plin la exame
nele *le admitere la faculta
tea de electromecanică, în
cheiate cu un rezultat exce
lent : media 9,66. Această 
medie, de altlel cea mai ma- 
,e din concurs, mă scutește 
practic de orice comentariu. 
Dar Livia părea nemulțumi
tă...

F'irește că In această • si
tuație poziția ei mi s-a pă
rut ne justificată. Eh, ambiții 
de adolescentă... Zilele au 
trecut însă și mi-am dat sea
ma că nu e vorba de o sim
plă problemă de orgoliu, ci

Un portret,
un exemplu

I
I
I
I

I 
I
I

de o adevăiată pasiune, du
blată de multă, multă serio
zitate.

Si primul semestru a tre
cut ușor. Nici nu ne acomo
dasem bine cu noul sistem 
cînd sesiunea de iarnă, acea 
microavanpremieră a marilor 
emoții, ne-a bătut la geam. 
Ce a urmat e ușor de spus. 
Livia își corectează „recordul 
personal" trecînd sesiunea cu 
media 10. Acest rezultat ex
cepțional nu m-a mai sur
prins, ci pur și simplu mi-a 
întărit o convingere dinainte 
formată. Pan urmare, media 
de admitere nu fusese o sim
plă fntîmplcre...

Pasiunea ei pentru mate
matică a îndemnat-o să par
ticipe la cercurile de specia
litate, repiezentînd totodată 
I.M.P.-ul la laza republicană 
a concursului „Traian Lales- 
cu".

Și acum, sesiunea de va
ră. Cu aeeiași calm rece, 
imperturbabil, eu aceeași si
guranță de-a dreptul ieșită 
din eomun, Livia continuă 
seria suaceselor. In dreptul 
examenului de analiză mate
matică, unanim recunoscut 
drept cei mai dificil, profeso
rul semnează nota maximă. 
Bineînțeles «ă în această si
tuație euviniele sînt de pri
sos. Nu-mi rămîne decît să 
adaug o sinceră și priete
nească felisitare și succes în 
continuare

Emoții și bucurii
de sesiune

aripi. încet, încet, șa
hul luminos al feres
trelor prinde să-și 
piardă din simetrie. 
Literele cărților de
vin tot mai vagi, tot 
maj incerte șl genele 
se lipesc de gene...

Două ore după e- 
xamen gravitatea fe
țelor, în cea mai ma
re parte s-a risipit 
miraculos. Impărțiți 
în grupuri vesele ti
nerii discută cu în
suflețire :

— Ei, cum a fost ?
— Excelent. Știți, 

căzut ceva ca-

După cea de-a do
uăsprezecea bătaie, 
ecourile clopotelor 
se risipiră în noap
te. Odată cu ele, li
niștea specifică a- 
cestei ore de hotar 
simbolic învăluie în

ințele trec în lumea 
neprihănită a visu
lui. Și totuși, în a- 
ceste clipe geamuri
le căminelor studen
țești zîmbesc lumi
noase. Acolo, sus. ti
neri cu fețele încor-

scirțîit de scaun. Mi
nutele se scurg unul 
după altul în albia 
unui riu nevăzut. A- 
ceeași atmosferă e. și 
în camere. In cești, 
ultimii stropi de 
fea s-au răcit

ca
de

clipa de bucurie

aripi moi orașul cu 
străzile, casele și co
pacii Iui. In parc, 
latnpioanele împrăș
tie o lumină mată, 
lăptoasă, care dă pe
isajului un aer ireal, 
ca o zadarnică încer
care de a ucide um
brele.

E ceasul tîrziu al 
odihnei firești. E cea
sul cînd truda de pes
te zi ți se cuibărește 
molatic in trup și fi-

date și grave se a- 
pleacă intr-o medita
ție îndelungată asu
pra cărților, caietelor, 
planșelor. Acolo, sus, 
se fac ultimele retu
șuri ale unuj îndelun
gat proces de apro
fundare, se fac ulti
mele pregătiri, ulti
mele. verificări. Aco
lo, sus, se învață...

In sala de lectură 
e o tăcere mormîn- 
tală. Nici măcar

sînt 
de- 
mai 

nu

mi-a 
re...

E 
supremă care încunu
nează șirul îndelun- 
qat al zilelor și nop
ților de lucru. E cli
pa în care acești ti
neri cu fețele încă 
marcate de oboseală 
și efort devin mai în
crezătoare în forțele 
lor. Matei Chirimbu, 
Gheorghe Iliescu, Tu
dor Mllotin, Silviu 
lancu. Mihai Pînișoa- 
ră, Livia Ungur, 
hai Tripșa... Iată 
mai cîțiva dintre 
care și-au cules
că o dată laurii plini 
de sudoare...

Iată numai cîteva 
tulpini din imensul 
buchet al entuzias
mului tineresc, stăpî- 
nite de elanul studen
ției și 
tei de

Mi
mi
cei 
în-

mult. Scrumierele 
încărcate. Ochii 
vin din ce în ce 
grei, dar nimeni 
se dă bătut.

...Flamurile însîn- 
gerate ale zorilor 
trădează orizontul de 
piatră. Un sunet stră
in îți stăruie în u- 
rechi și ai impresia 
că au obosit pînă și 
ceasornicele. In cu- 
rînd cocoșul va adu
ce incă un răsărit pe

vigoarea vîrs- 
aur...

(Agerpres)

BUTULESCU

Foto: C BARBU

Instantaneu din „febra“sesiunii. Studenții anului III. electro, surprinși de obiectiv 
in momentul pregătirii examenului de termotehnică. (Fekete Gheorghe, Iacob Marin și 
Hristache Oostică). I 

I

Treptele profesiunii
(Urmare din pag. 1)

ION 
amintesc 

am 
mK 
de 
lu
de

suitor, ne mărturisește 
GAVRILOAIE, îmi 
că problema accelerației 
înteles-o cel mai bine cînd 
s-a explicat variația vitezei 
cădere a unei pietre prin 
crările înclinate și, legat
aceasta, obiceiul de a nu goli 
complet suitorul",

„Aproape că ne plictisisem tot 
repetînd la fiecare oră de curs 
procentele admise de metan 
în lucrările miniere; acum în
să, cifrele de 1 și 2 la sută nu 
am să le uit niciodată" ne-a 
relatat un alt interlocutor, 
tînărul IANOȘ DOBOȘ.

In măsura în care lecțiile 
au fost atractive, accesibile, 
cursanții au fost atrași de rfou- 
tățile pe care le aflau. Cîțiva 
și-au făcut niște caiete 
conspecte în afara celor 
predare, în care, cu 
uneori tremurat, își 
nele lucruri pe care 
neau, și le socoteau 
„Cartea minerului" 
„Normele
protecție a muncii".

Examenul nu a fost o sim
plă formalitate; chiar dacă e- 
xigențele nu au depăși! un a- 
numit nivel mediu, l-au pregă
tit cu convingere. Au revăzut 
notițele, au memorat procen
te, coeficienți...

,pie, am dedus că Arpi nu și-a 
dezamăgit de loc ortacii și es
te unul din frontaliștii de ba
ză din stratul 15, blocul V. 
„Dacă mi-au folosit cele pre
date în timpul școlii ? se în
treabă loan Maigut, repetînd 
de fapt întrebarea noastră. Bi
neînțeles. A fost o perioadă 
de învățătură, pe 
cînd-o cu bine, am 
și astfel se explică 
acum închei anul 
de maiștri mineri".

care tre- 
prins curaj 
faptul că 

I al școlii

(Urmare din pag. 1)

Drept urmare, 
pe zi dispecerul

de 
de 

un scris 
notau u- 
le întîl- 
utile, în 
sau în

departamentale de

Trecînd întîmplător pe la 
mină, i-am revăzut la 
doi ani după absolvire 

pe cîțiva din foștii elevi. Mi-au 
relatat cîte ceva despre mun
ca lor de azi: cu toții sînt în
cadrați ca șefi de schimb sau de 
brigadă, fiecare are o răspun
dere la locul unde activează, 
inspirînd sentimentul recon
fortant al împlinirii profesiona
le.

Arpad Kurpe lucrează în 
brigada lui Gheorghe Scorpie 
și conduce, de doi ani, un 
schimb căruia i se fac doar 
rareori reproșuri, 
mit 
pă 
ma 
al ți
nu-i dezamăgesc"

Discutînd cu Gheorghe Scor

ii bsolvirea școlii, prilej 
£Sk de satisfacții, punct de 
" * plecare al unei defini

tive maturizări profesionale, 
și prilej de consolidare a pres
tigiului de care se bucură fie
care în colectivul său de mun
că. Dar, pe lîngă aceasta, se 
mai remarcă un fapt: timpul 
pe care l-au afectat împreună 
studiului i-a apropiat, a de
terminat o legătură care, chiar 
dacă se manifestă discret, nu 
încetează să existe.

Se întîlnesc uneori înainte 
de intrarea în șut și nețlnînd 
cont că lucrează în ' sectoare 
diferite își adresează grăbiți 
întrebări purtînd amprenta u- 
nei amiciții mai vechi: cum 
mai merg treburile pe la voi, 
pe stratul 17 Todea ? Cum o 
mai duci cu metanul, Obreja ? 
De cînd ești măsurător de ga
ze ? Știai că... ?

„Fiecare își are treburile lui, 
îmi spune un alt interlocutor 
Nicolae Faraon. Și totuși, cînd 
aud că grupa în care lucrează 
unul din băieți a încheiat lu
na cu răzultate foarte bune mă 
bucur și eu. Oricum, nu sîntem 
chiar străini, doar împreună 
am pornit la drum ca mineri".

care schimb, 
de patru ori 
general al centralei se află în 
posesia unor date cuprinzătoa
re și deosebit de utile, de la 
toate exploatările miniere, ob
ținute printr-o sursă de infor
mare directă, la care au con
curat tot atîția ingineri, șefi 
de schimb sau maiștri mineri 
principali, cîte sectoare pro
ductive sînt în Valea Jiului, și 
anume treizeci și șase I Pe 
baza situației centralizate, la 
dispecerul general, se pot lua 
desigur măsuri utile de către 
conducerea Centralei cărbune
lui, se pot emite decizii cu în- 
rîurjri imediate asupra mersu
lui producției.

Ea puțin timp, însă, după 
convorbirea dispecerilor, de 
la serviciul plan o a doua si
tuație a efectivelor pornește 
prin cablul telefonic, către 
serviciul similar din centrală. 
De această dată este vorba de 
situația absențelor, după na
tura lor: concedii, boală, în
voiri, nemotivate etc. La cule
gerea informației participă cu 
ceva mai mulți salariați: mai
ștrii de revir, tehnicienii cu

„Am tost nu- 
șef de schimb imediat du- 
absolvire; mi-am dat sea
că oamenii mă privesc cu 
ochi și am făcut totul să

Destine umane plasate pe 
traiectoria firească a 
împlinirilor profesio

nale. Realizări evidente în 
muncă dar care nu pot fi rup
te de contextul școlii care a 
creat o premisă a realizării lor, 
de liantul sufletesc care conti
nuă să existe între elevii de 
odinioară, elevi care au depă
șit cu bine exigențele proce
sului de calificare, pentru a 
realiza o mult dorită autode- 
pășire.

Redeschiderea punctului 
alimentar din incinta 

E.M. Paroșeni
Avîndu-se în vedere gradul 

de utilitate pe care îl pre
zinte) un chioșc pentru des
facerea produselor alimenta
re în incinta unei unități eco
nomice, îndeplinindu-se ast- 

• fel și o mai veche doleanță 
a angajaților organizația, de 
partid T.A din cadrul E.M 
Paroșeni a făcut demersurile 
necesare pe lîngă Intreprin-

derea comercială alimentară 
Petroșani pentru redeschide
rea punctului alimentar din 
incinta exploatării. Spațiu] 
destinat acest'ui scop a fost 
reamenajat și dotat cu frigi
der. In următoarele zile, după 
aducerea mărfurilor, chioșcul 
va fi redeschis pentru a oferi 
angajaților minei o gamă va
riată de produse alimentare.

• I. CIOCHINA, Uricani.
Am avut impresia că ne-am 
înțeles, că totul e limpede. 
Ultimul reportaj însă ne-a 
surprins. Nici o dată semnifi
cativă concretă, nici un nume 
și, în consecință, nici un om. 
Așa nu se poate publica. Nu 
ne-am înțeles așa. Procedați 
cum v-am recomandat și șan
sele de publicare vor fi în mod 
sigur mai mari.

pe porțiunea dintre magazinul 
alimentar nr. 13, din spatele 
gării, și bufetul „Oltul" o par
te din gunoaiele strînse de pe 
peron, căzute Ia liniile de des
cărcare a vagoanelor, din re
ziduurile de la cantina din qa- 
ră și bufetul menționat ajunq 
prin nu se știe ce ..miracol" în 
strada Karl Marx și aici sînt 
lăsate mult și... răul,Aici le 
stă mai bine gunoaielor, sti-

Dialog cu corespondenții
• I. CIUR, Petroșani, 

Pare-se că e vorba de o veche 
practică greșită și dăunătoare 
aspectului Urbanistic al ora
șului nostru. Cum am putea 
considera altfel faptul că gos
podarii- minei Dîlja au scos 
molozul și alte reziduuri din 
incinta minei și le-au depus la 
30 de metri dincolo de 
principală,. adică 
mai lingă podul 
te Jiu pe care se duc
în fiecare zi de la serviciu 
salariații minei, inclusiv 
din conducere. Bine că e 
rat în incinta minei. Ce
pasă dumnealor, gospodarilor, 
de înfățișarea peisajului de 
dincolo de gardul minei ? Pen
tru acesta nu sînt plătiți, pot 
să-1 murdărească cînd și cît 
vor. E și aceasta o atitudine...

Victimă a unei concepții 
identice este și str. Karl Marx. 
De-a lungul ei, dar mai ales

Deschiderea 
pescuitului spor

tiv in toate 
zonele piscicole

O veste bună pentru pes
carii amatori : Asociația ge
nerală a vînătorilor și pes
carilor sportivi din țara 
noastră ne informează că, 
îneepînd cu data de 10 
iunie a.c. pescuitul sportiv 
a fost deschis în toate zo
nele piscicole din adminis
trarea sa, precum și în 
Dunăre, rîuri și bazine pis
cicole preluate pe bază de 
contracte. Se exceptează zo
nele piscicole din Delta 
Dunării.

Cunoașteți-vâ 
frumusețile

(Urmare din pag. 1)
județului!

noastră, ele fiind tot atîtea 
locuri de pătrundere spre fru
musețile regiunii noastre !

— Intr-adevăr, fiecare din
tre ele constituie îneîntătoare 
locuri de popas, începuturi de 
drum spre plimbări la sfîrșit 
de săptămînă — instructive, 
pline de farmecul inedit al na
turii înconjurătoare, al vesti
giilor istorice din fiecare colți
șor al județului nostru. Și în 
încheiere ce mai puteți adău
ga ?

— Să subliniez din nou că 
organizațiile de turism, 
A.C.R.-ul, invită pe automobi- 
liști, „turiști motorizați" cum 
li se mai spune, ca împreună 
cu familiile lor, cu prietenii, 
cunoseuții — „pasageri de du
minică" să vadă județul, fru
musețile neasemuite pe care le 
cuprinde și care nu pot fi vă
zute din goana mașinii pe șo
seaua principală, ci doar cobo- 
rînd în mijlocul acestor locuri.

unde turistul găsește loc 
cazare, restaurant. După 
popas se poate pătrunde 
adîncul acestui lanț 
Hanul „BUCURA" de 
Hațeg facilitează vizitarea atît 
a rezervației de zimbri din 
pădurea apropiată cît și a rui
nelor Sarmîzegetusei romane. 
Cabanele COSTEȘTI în mun
ții Sebeș și POIENIȚA la ieși
rea din Orăștie pot fi locuri 
de popas agreabile pentru do
ritorii de a vizita Grădiștea 
Muncelului — Sarmizegetusa 
dacă — fosta capitală a lui 
Decebal, ca și impresionantul 
complex de cetăți de apărare 
din împrejurimi. Alte itinera- 
rii la fel de importante : ca
bana PARC în Zam, pe șo
seaua Deva — Arad ca și ca
bana ' CERBUL din localitatea 
Podele, pe șoseaua Deva — 
Brad — Oradea, cabana PRIS
LOP în munții Sebeș cu ac
ces prin Orăștie ca și motelul 
CINCIȘ la 10 km de Hunedoa
ra, împreună cu campingurile 
IZVOARELE pe malul lacului 
de acumulare Cinciș ori STREI 
pe șoseaua Deva — Orăștie, 
pe malul apei Streiului. Alte 
puncte de popasuri plăcute, 
excursii instructive le consti
tuie parcul dendrologic Sime- 
ria ori Castelul Corvinilor din 
Hunedoara, vechile exploatări 
aurifere din munții Apuseni 
sau străbătînd prin Sebeș pînă 
spre Lotru... fără a mai pune 
la număr cele opt cabane și 
un motel, aflate în

de 
un 
în 

muntos, 
lîngă

mați gospodari ai gării și ai 
unităților care descarcă vagoa
ne cu diferite mărfuri și ma
teriale sosite pe adresa lor ? 
(întreprinderea comercială lo
cală de stat pentru produse 
industriale, Fabrica de indus
trie locală etc).
• Marin MARINESCU, Pe

troșani. „Nu ne putem odihni 
noaptea între orele 1-2 din 
cauza gălăgiei ce o produc lo
catarii vecini". Dar cine sînt 
aceștia ? In care apartament 
al blocului nr. 20 de pe strada 
Independenței Aeroport — 
Petroșani locuiesc ? Nu ne-ați 
spus niciodată, deși v-ați a- 
dresat redacției de două ori. 
Iată de ce nu v-ant putut ajuta 
mai mult. Adresați-vă și miliției, 
care este pe deplin în măsură să 
vă ajute operativ și eficient. 
Dar, nu uitați, și acolo cu su
ficiente date reale, verificate.

poarta 
toc- 
pes- 
vin 
toți 
cei 
cu

le

Și

Eforturi inutile în sertarul
H

cu două registre mari
indicii de la sectoare, tehnici
anul de la serviciul planifi
care. Pe ansamblul municipiu
lui sînt antrenați zeci de sa
lariați care, încă din primele 
ore ale dimineții se preocupă 
de culegerea datelor pentru a 
nu întîrzia și a le transmite 
la timp.

In sfîrșit, către ora 15 o a 
treia situație asupra efective
lor este comunicată de către 
un alt serviciu, cel de per
sonal, serviciului similar din 
centrală : situația zilnică a in
trărilor și ieșirilor de efective. 
In parte, salariații antrenați 
pentru primele două situa
ții sînt din 
tați, cheltuind 
legerea datelor un timp destul 
de prețios.

Deci, trei situații pe aceeași 
temă cerute în paralel de trei 
servicii din centrală.

Ne-am interesat asupra uti
lității cifrelor obținute, asu
pra modului în care ultimele 
două situații transmise repre
zintă o oglindă veridică a stă
rii de lucruri de Ia exploatări. 
Răspunsurile primite au re
flectat, unanim, aceeași situa
ție :

— Cifrele comunicate de

nou solici- 
pentru cu-

noi nu sînt reale !
De ce ? O explicație vigu

roasă, competentă, am aflat-o 
de la tovarășul Dorin Gheța, 
secretarul de partid al minei 
Paroșeni. care, recent, în ple
nul dezbaterilor comitetului 
orășenesc de partid Vulcan a 
făcut multe referiri la faptul 
că timpul de lucru al unor 
salariați este cheltuit pentru 
situații de prisos :

— Multe din absențele ra
portate de sectoare și servicii 
ca nemotivate, sînt justificate 
ulterior de către salariați prin 
foaie de boală. Acesta ar fi un 
singur exemplu. In alte cazuri 
se petrece invers: foaia de 
boală poate deveni neaccepta
tă de comitetul sindicatului, 
dovedindu-se că, de fapt, sala
riatul nu se află în tratament 
medical, că nu este nicidecum 
bolnav. La denaturarea reali
tății cifrelor mai contribuie în 
bună măsură recuperările, în
voirile, aprobate la timp de 
sector sau conducerea minei, 
dar necunoscute încă de mai
stru. care operează absența în 
cartea de pontaj, drept nemo
tivată. Intr-un cuvînt, se 
transmite O SITUAȚIE CARE

NU CORESPUNDE REALITĂ
ȚII, și care, drept consecință, 
ajunge să fie pierdută într-u- 
nul din sertarele serviciului 
planificare din cadrul Cen
tralei cărbunelui...

Recurgem la un calcul a- 
proximativ : treizeci și șase de 
sectoare de producție, plus 
opt de investiții, fiecare cu 
1—3 revire, plus alte sectoare 
auxiliare, iată că rezultă un 
total de. peste 200 cărți 
pontaj. E vorba deci, de 
volum informațional care, 
întregul bazin, totalizează 
după natura absențelor (con
cedii, boală, învoiri, nemoti
vate etc.) peste 1 000 de cifre. 
Dar, după cum am văzut nu 
orice fel de cifre, ci de un 
anumit fel: cifre inexacte ! 
Cifre pentru care se consumă 
timp, energie, pentru care sînt 
amînate (sau abandonate de
finitiv) alte lucrări a căror 
menire e să sprijine concret 
și imediat activitatea de pro
ducție I

Despre cea de a treia situa
ție, transmisă de către servi
ciile de personal, constatările 
sînt oarecum identice. In par
te, ea este utilă, dar la Centra
lă nu se acționează, zilnic, în

de 
un 
pe

Valea

virtutea datelor obținute, ei 
eventual decadal, sau, mai des, 
lunar 1

In condițiile aplicării Decre
tului nr. 162, la unitățile mini
ere nu mai sînt salariați care 
să învîrtă o hîrtie de pe o față 
pe alta, să transcrie cîteva ci
fre (mai ales inutile) dintr-un 
registru mare într-un registru 
mic, sau viceversa. Iată, însă, 
că unitățile miniere sînt totuși 
puse în situații paradoxale j 
din pămînt, din piatră seacă 
să facă rost de asemenea sa
lariați pentru situații ce nu-și 
află rostul, situații care ră- 
mîn (folosim un termen adec
vat) „neîncheiate".

„încheierea" lor grabnică, în 
sensul mult așteptat de sec
toare, servicii și exploatările 
miniere, adică prin eliminarea 
balastului de hîrtîi întocmite 
doar ca „să ne aflăm în trea
bă", ar aduce multe foloase, 
ar permite oamenilor să-și de
dice timpul unor lucruri cu 
adevărat utile.

In fond, apropierea 
ducție — cunoașterea 
lor unităților nu este 
să a se realiza prin 
prin telefoane...

Mica
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Eget- 
boros Victor, eliberată de 
E.M. Aninoasa. O declar 
nulă.

0 ilustrată pe adresa...
...Nimănui! De ce tocmai nimănui ? Pentru că nimeni 

la mina Dîlja nu ne-a putut răspunde exact ce-i cu plasa 
de sîrmă pentru mină din fotografie, „intrată" în țarcul de
pozitului acestei unități prin ’71. Și tot nimeni nu se gîndește 
să-i dea întrebuințare. „A fost comandată greșit, nu la noi 
trebuia să ajungă" ; „E ruginită, nu are rezistența necesară 
pentru a putea fi folosită la podirea frontalelor" — iată două 
răspunsuri pe care le-am primit... totuși. Totuși, pentru că 
mulți din cei care ar trebui să cunoască ceva despre rostul 
prezenței acestor Colaci de sîrmă, nu se întreabă și ei — de 
ce stau imobilizate materiale în valoare de peste 38 000 lei ? 
De ce s-a permis ca, timp de doi ani, să le degradeze... 
stihiile naturii ? De ce, după ce cu cîtva timp în urmă am 
mai scris despre această sîrmă în ziarul nostru, nu se iau 
măsuri pentru a o trimite măcar... la oțelăriile Hunedoarei ?

Ori se așteaptă, cumva, să-i crească ghimpi ? Dar dacă 
pe cineva... de la mina Dîlja, bineînțeles ! ?va înțepa atunci

H. ANTON

de pro- 
cerințe- 
înțelea- 
situații,

VIND casă, str. Gheorghe 
Lazăr nr. 7 Petroșani. In
formații str. 16 Februarie 
nr. 10.
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0 manifestare de vigoare și tinerețe
Bogată duminică sportivă școlară

Duminică dimineața, înce- 
pînd cu ora 8,30, orașul Pe
troșani găzduiește o intere
santă duminică sportivă, cu 
ocazia închiderii anului spor
tiv școlar, universitar și de 
pregătire militară, organiza
tă de C.M.E.F.S. în colabora
re cu comitetul municipal 
U.T.C. și cu sprijinul celor
lalți factori care au atribuții 
pe linia educației fizice și a 
sportului. La reușita 
manifestări sportive 
da concursul elevii 
generale, liceelor și 
profesionale din orașele Pe- 
trila și Petroșani.

Programul întrecerilor va 
fi inaugurat de coloana spor
tivilor și a tinerilor în uni
formă de apărare a patriei, 
a micilor agenți de circula
ție, de unde nu vor lipsi pi
ramidele pe electrocar, cît 
și defilarea celor opt echipa
je de carthuri ale pionierilor.

Pe pista de atletism, 20 
de cicliști își vor disputa în- 
tîietatea în spectaculoasa pro
bă de 3 000 metri. Programul 
întrecerilor de atletism va 
fi completat cu proba de șta
fetă 4 x 400 m, iar pe traseul 
Piața Victoriei — Stadion va 
avea loc prima ediție a cro-

acestor 
își vor 
școlilor 
școlilor

sulul „Mecanizatorul minier" 
la care vor participa peste 200 
de tineri de la I.U.M.P.

In continuare, de la ora 11 
se vor desfășura pe terenul 
Școlii sportive demonstrații de 
gimnastică modernă și spor
tivă, lupte, judo, cu partici
parea elevilor școlii sportive 
și a studenților de la I.M.P 
In același timp pe principa
lele baze sportive ale celor 
două orașe iubitorii handba
lului, voleiului, baschetului și 
fotbalului vor fi martorii ul
timelor întreceri ale tinerilor 
elevi din acest an școlar.

îndeosebi meciurile de bas
chet dintre Liceal Lonea și 
Liceul Petroșani, meciurile de 
volei dintre Școala comercia
lă, Știința și,Liceul Lonea cît 
și cele de handbal ale elevi
lor din școlile generale ' vor 
fi un adevărat punct de atrac
ție al competițiilor.

Programul închiderii anului 
sportiv școlar și universitar 
va continua cu meciul de fot
bal dintre echipele Grupului 
școlar minier și Liceul indus
trial Petroșani. Cifra estima
tivă a participanților la a- 
ceastă grandioasă serbare 
sportivă școlară este de 2500

de elevi și eleve. Vor fi pre- 
zenți la această manifestare 
de vigoare și tinerețe mulți 
tineri sportivi de valoare re
publicană care ne-au repre
zentat la diferite competiții 
pe plan județean și național.

S-au luat măsuri pentru ca 
acestor acțiuni să li se asigu
re condiții optime de desfă-

Fotbal

Start in cupa
regretatului 

Crîsnic, comi- 
de fot'bal or-

In amintirea 
jucător Aurel 
sia municipală 
ganizează în acest an, prima 
ediție a unei competiții fot
balistice rezervată echipelor 
de juniori, dotată cu cupa 
„Aurel Crîsnic".

La startul acestei competi
ții se vor alinia un număr1 de 
opt echipe de juniori care vor 
reprezenta culorile următoa 
relor asociații sportive : Pa- 
rîngul Lunea,- Preparația Pe- 
trila, Utilajul Petroșani, Mi
nerul Aninoasa. Minerul Vul
can, Preparația Coroești, E-. 
nergia Paroșeni si Minerul

șurare.
In acest sens, la nivelul fie

cărei școli, Inspectoratul șco
lar, împreună cu toți factorii 
interesați au întocmit un pro
gram concret, mobilizînd toa
te forțele, toate cadrele di
dactice de specialitate.

Prof. D. VLADISLAV

Aurel Crîsnic"
Uricani. Cele opt echipe 
scrise în competiție vor 
împărțite în două serii a 
patru echipe jucîndu-se 
tem eliminatoriu.

Iată și programul primei 
etape, care se 
lăzi : Parîngul 
parația Petrila 
ninoasa — 
broșau i, în 
Preparația Coroești — 
rul Vulcan și Energia 
șeni— Minerul Uricani, 
ria a Il-a. Finala acestei com
petiții va avea loc în locali
tatea Lonea (locul de naște
re a lui Aurel Crîsnic), în da
ta de 24 iunie a.c

în- 
fi 

cîte 
sîs-

va disputa as- 
Lonea — Pre- 
și Minerul A- 
Utllajul 

seria
Pe-
Ii 

Mine- 
Paro- 

în se-
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu participanții

la Conferința Națională a Uniunii Artiștilor Plastici
(Urmare din pag. 1)

dintre ei prezenți cu opere în 
expoziție, critici de specialitate 
și alți oameni de cultură.

Este ora 12,15. La intrarea 
in sala expoziției, secretarul 
general al partidului este în- 
tîmpinat de Ion Jalea, pre
ședintele de onoare al Uniunii 
artiștilor plastici, Brăduț Co- 
valiu, președintele U.A.P., de 
membrii Biroului de conduce
re al U.A.P.

Creatorii plastici, care timp 
de trei zile au dezbătut în ca
drul Conferinței lor naționale 
probleme majore ale artei că
reia i s-au dedicat, au ținut să 
fie prezenți la această festivi
tate. Ei au făcut o călduros-- 
să și însuflețită primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ex- 
primîndu-și satisfacția pentru 
prilejul de a se întîlni din nou 
cu conducătorul partidului și 
statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, sînt invitați să vizi
teze expoziția, care are drept 
„rnotto" cuvintele pline de 
semnificație rostite de secre
tarul general al partidului la 
recenta adunare populară de 
la Iași : „Sărbătorind împlini
rea a 125 de ani de la Revo
luția de la 1848 din Țările Ro
mâne, ccl mai înalt omagiu pe 
care-1 putem aduce memoriei 
acelora care au ridicat și ținut 
sus, în acele vremuri grele, 
steagul luptei pentru libertate 
națională, pentru unitatea și 
progresul patriei este de a ne 
angaja cu toții să muncim cu 
toată energia și priceperea 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România".

De o parte și de alta a pa
noului unde este înscris cita
tul, se află, într-o simbolică 
alăturare, un grup sculptural, 
reprezentind mai mulți revo
luționari pașoptiști și un bust, 
realizat în bronz, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Sînt parcurse sălile expozi
ției, care reunește circa 300 de 
lucrări, selecționate din cele 
peste 1 000 prezentate juriului. 
Numărul mare al exponatelor, 
valoarea lor artistică și edu
cativă, tematica bogată ilus
trează revelator largul și viul 
ecou pe care aniversarea Re
voluției de la 1848 l-a găsit în 
inima și conștiința artiștilor 
din toate generațiile — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care cins
tesc memorabilul eveniment,

una din paginile cele mai miș
cătoare și înălțătoare ale isto
riei noastre, izvor de generoa
să inspirație. Așa cum o atestă 
aceste noi opere ale lor, ei duc 
mai departe tradiția artei 
noastre plastice în oglindirea 
principalelor momente din 
trecutul de luptă eroic al po
porului român, tradiție strălu
cit reprezentată, în zilele fier
binți ale lui ’48, de creatori 
patrioți ca Ion Negulici, I. D. 
Rosenthal, Barbu Iscovescu, 
participanți direcți la revolu
ție, care și-au pus talentul în 
slujba marilor idealuri națio
nale. Revoluția de la 1848, pe 
care au slăvit-o, în decursul 
timpului, atîtia iluștri artiști, 
ne este înfățișată astăzi în noi 
viziuni plastice, de pe poziți
ile înaintate, militante ale ar
tei noastre socialiste. Expoziția 
constituie,. în fapt, o vastă 
frescă a acelui neuitat an re
voluționar. In sugestive ima
gini artistice, într-o mare di
versitate de stiluri, sînt redate 
principalele momente ale miș
cării pașoptiste, caracterul ei 
unitar și profund național, este 
pusă în lumină înrîurirea de
osebită pe care a avut-o asupra 
evoluției ulterioare a națiunii 
noastre. O serie de valoroase 
pînze, sculpturi și lucrări de 
grafică evocă în chip emoțio
nant istoricele adunări de la 
Blaj și Islaz, de pe Cîmpia 
Filaretului, eroica ridicare Ia 
luptă a maselor — forța mo
trice a revoluției —, uriașul
potențial revoluționar al po
porului 
de a 
afirma
materiale și spirituale.
lorii noștri contermporani 
fac să strălucească, din 
nou, stindardul. înălțat de ge
nerația de la 1848, împurpurat 
de flacăra luptelor transmisă 
prin vremi de toți acei ce și-au 
vărsat singele pentru înfăptu
irea aspirațiilor de libertate și 
progres, de unitate și indepen
dență națională. La Ioc de 
cinste sînt așezate, in expozi
ție, portretele — imortali
zate pe pînză, dăltuite în pia
tră sau lemn — ale neînfrica- 
ților conducători ai Revoluției 
de la 1848 : Nicolae Bălcescu, 
Avram Iancu, Mihăil Kogălni- 
ceanu, Alexandru Ioan Cuza, 
Vasile Alecsandri, Gabor 
Aron, Eftimie Murgu, Andrei 
Mureșanu, Simion Bărnuțiu, 
Ana Ipătescu, 'Popa Șapcă, 
Cristian Tell și mulți alții.

Lucrările inmănunchiate in

nostru, voința sa 
trăi liber, de a-și 
nestingherit forțele 

Pic-

expoziție constituie o preg
nantă mărturie a prețuirii pe 
care artiștii o dau trecutului ■ 
glorios al patriei, năzuințelor 
statornice ale poporului român 
pentru păstrarea și afirmarea 
ființei naționale, eroismului și 
demnității sale, vocației sale 
creatoare. Ele sînt, în același 
timp, o dovadă vie că artiștii 
își îndeplinesc sarcina de o- 
noare ce le revine de a oglin
di, în operele lor, cele mai de 
seamă evenimente din istoria 
patriei, din viața și lupta po
porului nostru, care făurește 
astăzi, sub conducerea parti
dului, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat se opresc îndelung 
în fața a numeroase opere din 
expoziție, apreciind calitățile 
lor artistice, forța lor sugesti
vă, evocatoare. Secretarul ge
neral al partidului se întreține 
călduros cu membrii conduce
rii Uniunii Artiștilor Plastici, 
subliniind că operele expuse 
relevă faptul că pictorii, sculp
torii, graficienii s-au apropiat, 
cu dragoste și înțelegere, 
marile teme ale realității 
ții noastre, ale istoriei, de 
mentele sale de seamă, 
reprezintă simboluri ale 
tei pentru libertate și indepen
dență a poporului nostru. Con
ducătorul partidului și statu
lui arată că artiștii plastici 
trebuie să aibă în vedere, per
manent, realizarea unor lu
crări monumentale, inspirate 
din trecutul de luptă, din tra
dițiile noastre revoluționare 
— adevărate mărturii ale isto
riei noastre vii — lucrări care 
să înfrumusețeze orașele țării, 
noile lor cartiere, piețele pu
blice. In discuția cu personali
tăți ale vieții noastre cultura
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază bă unele imagini din 
expoziție pot oferi puncte de 
plecare pentru crearea unor 
mari compoziții de masă, a 
unor monumente de înaltă va
loare artistică 
rii, Eliberării 
momente de 
vîrșitoare din 
nii noastre.

Mulțumind pentru onoarea 
deosebită ce i s-a făcut între
gii obști a artiștilor plastici, 
pentru întîlnirea cu partici
panții la Conferința națională 
a Uniunii de creație, pentru 
prezența secretarului general 
al partidului la vernisajul ex
poziției, pictorul Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, a spus :

Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general,

de 
vie- 
mo- 
care 
lup-

închinate Uni- 
patriei, altor 
importanță co- 
cronica nâțiu-

Stimați tovarăși din condu
cerea de partid și de stat,

Este pentru noi, astăzi, o 
mare bucurie acest moment e- 
moționant — pe care îl repre
zintă vizita dumneavoastră — 
prin care se încheie Confe
rința Uniunii Artiștilor Plas
tici din România.

Aș dori să vă informăm, to
varășe secretar general, că 
lucrările conferinței s-au des
fășurat într-o atmosferă foar
te vie, în spirit constructiv ; 
au luat cuvîntul peste 40 de 
tovarăși, care au manifestat, 
împreună, adeziunea totală a 
artiștilor plastici pentru poli
tica partidului nostru, pentru 
o artă care să servească po
porul, care să facă legătura 
între efortul creator și dorința 
maselor largi. S-au discutat 
aspecte importante ale activi
tății noastre, cum ar fi arta 
pentru public, problema expo
zițiilor, s-au discutat aspecte 
majore privind rolul social al 
tuturor genurilor, s-au formu
lat și critici pentru că uniu
nea mai are foarte multe de 
făcut, de realizat.

Noi, stimate tovarășe secre
tar general, am vrea să vă a- 
sigurăm, în măsura în care am 
reușit această expoziție, că 
sîntem hotărîți să facem artă 
din idealurile sociale și revo
luționare ale particțilui nos
tru, ale poporului nostru, o 
artă care să deschidă un ori
zont larg spre viitorul socia
list al patriei noastre.

Intîmpinat cu îndelungi a- 
plauze de sutele de artiști pre
zenți la inaugurarea expoziți
ei, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aprecierile secretarului ge
neral al partidului la adresa 
operei artiștilor noștri plas
tici, mesajul pe care l-a trans
mis creatorilor de frumos, 
care, reuniți la conferința lor 
națională, au reafirmat hotă
rârea întregii obști de a duce 
mai departe tradițiile lumi
noase ale plasticii românești, 
îndemnurile sale ca arta să 
slujească idealurile poporului, 
să feflecte năzuințele și aspi
rațiile sale, lupta pentru pro
gres și o lume mai bună au 
găsit un puternic ecou, au fost 
primite cu deplină aprobare, 
cu conștiința răspunderii ce 
incumbă artistului-cetățean al 
României socialiste.

Aceste simțăminte și-au gă
sit expresia in mulțumirile 
profunde adresate secretarului 
general al partidului de către 
președintele U.A.P., care a re
levat că îndemnurile partidu
lui și cuvintele calde ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a- 
dresate acum, ca și cu prile
jul altor întîlniri, trec prin 
inima tuturor artiștilor plas
tici.

(Agprpreș).

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

care am văzut-o tot aci, cu 
cîțivj ani in urmă, pot spune 
qp s-au făcut pași foarte mari, 
mai cu scamă in direcția re
dării unui conținut bogat de 
idei, intr-o mare varietate de 
expresii. De aceea, aș dori să 
nu-mi luați in nume de rău 
dacă voi folosi momentul în
cheierii conferinței dumnea
voastră și al deschiderii a- 
cestei minunate expoziții, pen
tru a-mi exprima dorința, do
rința conducerii noastre de 
partid, a întregului popor, de 
a vedea noi opere de înaltă 
valoare educativă și artistică.

Avem in față o serie de 
mari evenimente legate de is
toria luptei revoluționare a 
poporului nostru. Sărbătorim 
chiar in aceste zile 25 de ani 
de la naționalizare. Desigur, 
în cîteva zile nu se mai poa
te face nimic, dar chiar și pes
te un an lucrările inspirate 
din acest eveniment vor fi bi
nevenite. Sper că vă veți an
gaja să faceți ceva in această 
privință. Anul viitor vom săr-

ar-
Așteptăm ca 
fie, de ase- 
la această 
cel puțin cu

bători 30 de ani de la victo
ria insurecției naționale 
mate antifasciste, 
arta plastică să 
menea, prezentă 
mare aniversare.
același succes ca șl la expo
ziția prezentă. Am dori, chiar, 
mai mult.

Realizările, preocupările de 
astăzi ale României socialis
te, munca de făurire a socie
tății socialiste multilateral
dezvoltate, eroismul cu care 
intregul popor înfăptuiește
politica partidului nostru sînt, 
fără îndoială, bogate și ine
puizabile surse de inspirație. 
Sint 
dui 
cest 
cest 
masă. După părerea mea. 
ta plastică are posibilități 
limitate de a realiza aceasta.

In politica internațională au 
loc, de asemenea, mari schim
bări. Se obțin succese spre 
destindere, spre intensificarea 
colaborării intre state. Tată, 
chiar ieri, la Helsinki, s-au în
cheiat cu succes lucrările pre
gătitoare ale Conferinței ge-

convins că vă veți : 
să puneți în valoare 
bogat material faptic, 
puternic entuziasm

stră-
a- 
a- 
de 

, ar- 
ne-

neral-europene, stabilindu-se 
data de 3 iulie pentru confe
rința miniștrilor de externe, 
începe deci conferința pentru 
securitatea europeană. Aces
ta este un succes deosebit de 
important al națiunilor euro
pene — deci și al națiunii 
române — al tuturor națiuni
lor lumii. Ar trebui să vă gin- 
diți să dați expresie prin arta 
dumneavoastră și acestor 
schimbări, năzuințelor popoa
relor spre o lume mai dreaptă, 
mai bună, spre o lume a păcii. 
Iată ce surse 
oferă viața.

Am dori ca, 
ușit acum să 
ceastă expoziție momente din 
trecutul mai îndepărtat al 
.patriei noastre, să realizați în 
anii următori noi expoziții în 
care să fie oglindite momente 
din istoria de astăzi a poporu
lui nostru, din prezentul vie
ții și muncii sale, imaginea 
felului in care se realizează 
programul partidului nostru. 
Totodată, să redați succesele 
popoarelor in lupta ce se du
ce astăzi pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, pentru des
tindere și pace pe plan inter-

de inspirație vă

așa cum ați re- 
prezentați in a-

național. Sper că atit cei mai 
în vîrstă, cei de virstă mijlo
cie cit și cei tineri — care s-au 
întrecut, aș putea spune, pen
tru a prezenta opere cit mai 
valoroase în această expoziție 
— se vor lua în continuare la 
întrecere pentru a da poporu
lui opere și mai bune, și mai 
valoroase, pentru a contribui 
și pe această cale la ridica
rea nivelului de cultură al ma
selor, la elevarea spirituală, 
Ia formarea gustului pentru 
frumos al oamenilor, la reali
zarea unei vieți mai bune pe 
pămintul patriei noastre.

Sint convins că ne vom in- 
tîlni Ia noi expoziții și mai 
mari și mai frumoase. Vă urez 
succes în activitatea dumnea
voastră, urez comitetului pe 
care l-ați ales, succes in în
drumarea activității de crea
ție. Aceste succese depind de 
munca tuturor artiștilor plas
tici,. de felul în care fiecare 
înțelege să servească poporul, 
prin tot ceea ce face. Văd că, 
intr-adevăr, pe acest drum 
vrea fiecare să meargă, in fe
lul său, servind poporul, cau
za socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

DUMINICA, 10 IUNIE
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Regulile de procedură privind desfășurarea 
Conferinței europene pentru securitate 

și cooperare
adoptate în cadrul recomandărilor finale ale 

reuniunii multilaterale de la Helsinki
HELSINKI 9 (Aqefpres). — Intre recomandările finale 
reuniunii muitilatarale de la Helsinki, adoptate în modale reuniunii multilat arâle de la Helsinki, adoptate in mod 

solemn, in unanimitate, de reprezentanții celor 3.4 rle state 
participante la lucrări, se află și regulile de procedură pri- 

J:.a Conferinței europene pentru securitatevind desfășurarea 
coo-erare.

fn legătură cu 
tele participante 
ță își vor conduce 
după următoarele

,,1) Toate statele care parti
cipă la conferință iau parte 
în —>•*-•- ■ ■
Și 
de 
ta 
anțelor militare.

2) Reprezentarea statelor ca
re participă la fiecare etapă a 
conferinței este stabilită in 
conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în capitolul I al pre
zentelor recomandări finale.

3) Organele de lucru 
conferinței sînt Comitelui 
coordonare, comisiile și 
comisiile. Organele de lucru 
se întrunesc în timpul celei 
de-a doua etape a con
ferinței. Totuși. Comitetul de . 
coordonare se va întruni la 
sediul in care se va desfășura 
etapa a doua, înaintea înce
perii acesteia, pentru a regle
menta problemele privind or
ganizarea etapei respective.

Organele de lucru ale confe
rinței pot, dacă doresc, să in
stituie grupurile de lucru pe 
care le consideră utile. Orga
nele de lucru și ruupurile de 
lucru ale conferinței sînt des
chise tuturor statelor partici
pante.

4) Hotăririle conferinței se 
adoptă pe calea consensului. 
Consensul se definește prin 
absența oricărei obiecții ex
primate de către un reprezen
tant și prezentată de acesta ca 
fiind un obstacol in calea a- 
doptării hotărîrii în cauză.

5) PREȘEDINȚIA
A. Ședințele de deschidere 

și de închidere a primei etape 
a conferinței sînt prezidate de 
către ministrul afacerilor ex
terne al țării-gazdă. Preșe
dinția celorlalte ședințe este 
gșlgurată pe bază de rotație 
in următoarele condiții :

a) Președinția este asigura
tă, pe rînd. pentru fiecare șe
dință, de către miniștrii afa
cerilor externe ai statelor par
ticipante, înjr-o ordine stabi
lită, conform unef liste rezul- 
tind din tragerea Ia sorți, ța
ră cu țară, efectuată înaintea 
încheierii consultărilor de la 
Helsinki i

b) în cazul în care conferin
ța se întrunește în dimineața 
și după-amiaza aceleiași zile, 
aceste reuniuni sînt considera
te ca două ședințe distincte ;

c) in intervalul dintre ședin
țele conferinței, funcțiunile pre-

Conferinței europene pentru

acestea, sta
ta Conferin- 

lucrările 
dispoziții:

calitate de state suverane 
independente și în condiții 
deplină egalitate. Conferin- 
se desfășoară în afara ali-

Argentina

Și

Ultimele știri
/

ale 
de 

sub-

ședinției sint 
tre ministrul 
ne care a prezidat ultima șe
dință a conferinței ;

d) dacă un ministru al aface
rilor externe este împiedicat 
să asigure președinția, aceasta 
este asigurată de către minis
trul afacerilor externe al țării 
care urmează, in ordinea sta
bilită.

B. Ședința de deschidere a 
reuniunilor organelor de lu
cru ale Conferinței este prezi
dată de către reprezentantul 
țării gazdă. Președinția este, 
in continuare, exercitată în ur
mătoarele condiții :

a) Președintele 
de coordonare și 
comisiilor sînt desemnați 
baza rotației zilnice, după 
dinca alfabetică franceză, 
cepind cu o literă trasă 
sorti.

b) Președinții subcomisiilor 
și ai altor organe subsidiare 
ale conferinței sînt desemnați, 
pe bază de rotație, după mo
dalitățile practice care vor fi 
stabilite la timpul oportun de 
către organele interesate.

Atunci cînd se va 
voia, se va desemna 
tor prin consens.

C. Dispozițiile

exercitate 
aiacerilor

de că- 
exter-

Comitetului 
președinții 

pe 
or- 
în- 
ia

simți ne- 
un rapor-

executiv pen- 
tehnice 
fază a

este, 
conic
al ță- 

este

prevăzute 
pentru reuniunile primei eta
pe se aplică MUTATIS MU
TANDIS la reuniunile celei 
de-a treia etape a conferin
ței. Ele sint, eventual, preci
zate de către Comitetul de co
ordonare.

6) Secretarul 
Iru probleme 
pentru fiecare
rinței. un reprezentant 
rii-gazdă respective. El 
desemnat dc către tara-gazdă 
sub rezerva acordului statelor 
participante.

Atunci cînd organizează ser
viciile, secretarul executiv al 
fiecărei etape este însărcinat 
cu recrutarea personalului său 
și beneficiază de colaborarea 
Secretariatelor celorlalte eta
pe.

Secretarii executivi lucrează 
sub autoritatea conferinței și 
raportează asupra activităților 
lor organului apropiat al fie
cărei etape a conferinței, în 
ceea ce privește, îndeosebi, 
chestiunile financiare.

7) Rapoarte stenografiate o- 
ficiaie sînt alcătuite pentru 
ședințele primei și celei de-a 
treia etape a conferinței.

Propunerile privind 
mele de fond sînt remise,

proble- 
în

Primul pas pe calea 
reconstrucției naționale

BUENOS AIRES 9 (Ag.îr- 
pres). — Președintele Argenti
nei, Hector Campora, a ,inun- 
țat punerea în aplicare a u- 
nui plan cu caracter social e- 
conomic, ce va constitui pri
mul pas pe calea reconstruc
ției naționale și care ar urma 
să permită, în final, lichidarea 
șomajului, îmbunătățirea sa
lariilor, curmarea inflației și

fie

scris, președintelui și difuzate 
tuturor participanților. ca și 
amendamentele aferente. Pro
punerile adoptate sint înregis
trate de către secretarul exe
cutiv și difuzate participanți
lor.

Reprezentanții statelor parti
cipante la conferință pot cere 
ca rezervele lor oficiale sari 
declarațiile interpretative pri
vind anumite hotărîri să
înregistrate în mod corespun
zător de către secretarul exe
cutiv și difuzate statelor par
ticipante. Aceste declarații tre
buie să fie remise în scris se
cretarului executiv.

8) Ședințele de deschidere 
și de închidere a primei etape 
a conferinței sînt publice. Ce
lelalte ședințe ale primei e- 
tape pot fi publice, dacă mi
niștrii hotărăsc astfel. Reuniu
nile Comitetului de coordona
re, ca și cele ale comisiilor și 
subcomisiilor, nu sînt, de re
gulă, publice, cu excepția ca
zului în care participanții de
cid altfel. Dispozițiile pentru 
cea de-a treia etapă sînt si
milare celor prevăzute pentru 
prima etapă șl sînt. eventual, 
precizate de către Comitetul 
de coordonare.

9) Limbile de lucru ale con
ferinței și ale organelor de lu
cru sînt: engleza. franceza, 
germana, italiana, rusa și spa
niola.

Intervențiile rostite intr-una 
din limbile de lucru sint tra
duse în celelalte limbi de lu
cru.

10) 
poate face o declarație într-o 
limbă, alta decît limbile de lu
cru. In acest caz, el trebuie 
să-și asigure traducerea in
tr-una din limbile de lucru.

11) Procesele verbale și ho- 
tărîrile conferinței sînt difuza
te participanților in limbile de 
lucru.

Participanții decid prin con
sens dacă pot fi făcute publice 
de către serviciile apropiate a- 
le conferinței anumite docu
mente sau comunicate privind 
desfășurarea lucrărilor conte- 
rinței. și în caz afirmativ, ei 
precizează conținutul.

12) In timpul discutării unei 
probleme, un reprezentant poa
te ridica o moțiune de ordine, 
și președintele ii dă imediat 
cuvîntul. Un reprezentant ca
re ridică o moțiune de ordine 
nu poate vorbi despre fon
dul problemei în discuție.

13) In timpul ședințelor pre
ședintele întocmește o listă 
de vorbitori : el poate, cu a- 
cordul participanților. să o de
clare închisă. El trebuie, to
tuși, să acorde dreptul de răs
puns oricărui reprezentant, 
dacă o intervenție rostită du
pă închiderea acestei liste fa
ce dezirabif acest lucru.

14) Prezentele 
de procedură sînt adoptate pe 
calea consensului. O dată a- 
doptate, ele nu pot fi modifi
cate decît pe calea consensu
lui".

Festivalul 
prieteniei 

belgo-române
BRUXELLES 9 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmi
te : Cu prilejul împlinirii a 
20 de ani dc Ia înființarea 
secției din provincia Liege 
a Asociației culturale Bel
gia—România, în localitatea 
Seraing a început, vineri, 
Festivalul prieteniei belgo- 
roinâne. Manifestările, care 
se desfășoară pe parcursul 
a patru zile, înscriu în pro
gram expuneri despre Ro
mânia. o gală de filme ro
mânești și belgiene, un con
curs cu premii în excursii 
în țara noastră. Prin inter
mediul unei expoziții de fo
tografii și de obiecte de artă 
populară, publicului i se o- 
feră o posibilitate în plus 
de a cunoaște frumuseți și 
realități ale țării noastre, 
aspecte inedite ale tezauru
lui de bogății spirituale ale 
poporului român.

In numele autorităților lo
cale, a luat cuvîntul prima
rul orașului Seraing, M. G. 
Mathot, deputat în parla
mentul belgian, care, după 
ce a subliniat însemnătatea 
manifestării inaugurate, a 
relevat rolul activ al țării 
noastre în cadru] acțiunilor 
întreprinse pe plan euro
pean și mondial pentru 
securitate și cooperare, con
tribuția adusă de România, 
de președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la stabilirea în
tre popoare a unui climat 
trainic de înțelegere și res
pect mutual.

Fiecare reprezentant A

încheierea conferinței
miniștrilor educației
din țările membre

ale Consiliului Europei

dispozițiuni

BERNA 9 (Agerpres). — La 
Berna a luat sfîrșit conferința 
miniștrilor-, educației din țări
le membre ale Consiliului 
Europei — organism consulta
tiv alcătuit din 17 țări vest- 
europene. Participanții la 
consfătuire au dezbătut pro
bleme legate de tema „Nevoile 
în materie de educație ale gru
pei de vîrstă de la 16 Ia 19 
ani". După ce au subliniat 
necesitatea colaborării institu
țiilor specializate ale țărilor 
membre, participanții au făcut 
o serie de recomandări pri
vind adoptarea în școli a unei 
mai mari elasticități și nuan
țări în definirea metodelor de 
lucru, o mai accentuată aten
ție pentru formarea persona
lităților elevilor.

De asemenea, s-a recoman
dat să se dea o mai mare a- 
tenție aptitudinilor, preferințe
lor și nevoilor elevilor și să 
se ajungă la o formare poli
valentă a elevilor.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Veronica ; Republica; 
Nu te întoarce; PETRILA: 
Binecuvîntați animalele și 
copiii : LONEA — Minerul: 
Cînd se ivesc zorile ; ANI
NOASA: Aleargă repede, 
aleargă liber ; VULCAN : 
Poliția mulțumește; LU- 
PF.NI — Cultural : Drumul 
spre vest ; Muncitoresc : Ma
rea hoinăreală ; ; URICANI: 
Mihai Viteazul, seriile I și II.

Marcel Anghelescu în 
dialog pe melodiile lui 
Ionel Fernic ;

20,55 Film muzical. Orches
tra de cinci parale ;

22,45 Telejurnal ;
Sport;

Iași ;
21,45 Roman foileton : Noile 

aventuri ale mușche
tarilor — ecranizare 
a romanului „După 

douăzeci de ani“ de A- 
lexandre Dumas.

22,35 24 de ore ;

S-a pierdut o umbrelă

LUNI, 11 IUNIE

din a 
Binecu-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eu nu văd, tu nu 
vorbești, el nu aude ; Re
publica : Grozavul
V-a B ; PETRILA :
vîntați animalele și copiii ; 
LONEA — Minerul : Cînd 
se ivesc zorile ; ANINOASA: 
Marea evadare ; VULCAN : 
Veronica ; LUPENI — Cul
tural : Domnului profesor cu 
dragoste; Muncitoresc: Ma
rea hoinăreală ; URICANI : 
Mihai Viteazul, seriile IșîII.

6,00 Buletin de știri; 
Concertul dimineții; 7,00 
diojurnal; 8,00 Partidului, i- 
nima și versul ; 8,10 Ilustra
te muzicale; 9,00 Ora satului; 
10,00 Radiomaqazinul femei
lor ; 10,30 Succese ale dis
cului ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 11,35 Formația „Sin
cron" ; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Șlagăre și vedete; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,30 Azi în România ;
17.15 Sport și muzică ; 19,30
Albumul interpreților de mu
zică populară ; 20,00 Radio
jurnal ; 20,15 Revista șlagă
relor ; 20,45
21,20 Dans ; 
nai ; 22,30 
(fragmente) ; 
poetic; 23,00 
24,00 Buletin, de știri; 0,03 
—5,00 Estrada nocturnă.

8,00 Bună dimineața ;
8,30 Cravatele roșii;
9,25 Film serial pentru co

pii. Daktari;
Viața satului ;
Emisiune în limba ma
ghiară ;

12,30 De strajă patriei;
13,00...............................
16,10

9,50
11,00

17,00

17,45
18,00
19,20
19,30

Consemnări; 
22,00 Radiojur- 
Opera

22,50
Muzică dedans;

„Zaza”
Moment

20,10

Album duminical ;
Film serial pentru ti
neret Tunelul tim
pului — Episodul X — 
„Ultima 
Fotbal: 
iești — 
Craiova 
Repriza
Desene animate ;
Cîntare patriei 
1001 de seri ;
Telejurnal. — Săptă- 
mîna politică internă 
și internațională în 1- 
magini;
Unire, 
nira I 
sacrat 
nui sfert de veac 
la actul revoluționar 
al naționalizării;

Ion Finteșteanu

In jurul orej 16,00 —
Transmisiune directă 
de la Aeroportul Oto- 
peni. Ceremonia sosi
rii președintelui Repu
blicii Volta Superioa
ră, general Sangoula 
Lamizona, care, la in
vitația 
Consiliului 
Republicii 
România, 
Ceaușescu,
zită oficială în 
noastră ;

17,30 Curs de limba france
ză — Lecția a 58-a (re
luare) ;

18,00 Telex ; 
18,05

Rerinc’io și administrația ilarului : Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

patrulă" ;
Petrolul Plo- 
Universitatea 
(divizia A), 

a Il-a :

președintelui 
de Stat al 

Socialiste 
Nicolae 
face o vi- 

tara

18,20
19,00

muncitori, 
Film 

aniversării

u- 
con- 

u- 
de

19,20
19,30

și

20.00
20,40

La ordinea zilei. Azi 
județul Buzău ;
Căminul;
Ecranul — Emisiune 
de actualitate și criti
că cinematografică ; 
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

Panoramic științific ; 
Luminile rampei. Pe 
scena operei din

Sîmbătă la amiază, în 
Piața Victoriei a fost găsi
tă o umbrelă bărbătească. 
Găsitorii, oameni cinstiți 
au adus-o la redacție spre 
a se anunța in coloanele 
ziarului păgubașul. Ceea ce 
și facem.

Păgubașul este invitat la 
redacție pentru a reintra 
in posesia obiectului pier
dut.

a evaziunii în străinătate 
capitalurilor. Anunțînd 
plan într-un mesaj 
națiunii, președintele Campo
ra a precizat că se prevede, 
de asemenea, o blocare, neu
tru o perioadă de doi ani, ă 
prețurilor și salariilor reajus
tate.

Vor fi întreprinse, totodată, 
și linele măsuri imediate de 
îmbunătățire a salariilor, pre
cum ’: a condițiilor de locuit 
prin punerea în aplicare a 
unui vast program de con
strucții de locuințe. Paralel 
cu aceasta, a fost anunțată 
instituirea unor impozite asu
pra manifestărilor care impli
că luxul, asupra unor venituri 
ale proprietarilor agricoli și 
ale unor categorii de liber pro
fesioniști.

Se prevăd, de asemenea, nu
meroase măsuri financiare în 
sfera taxelor, creditelor, co
merțului, operațiunilor de im
port-export. Se are în vedere, 
totodată, ^exercitarea unui 
strict control al statului asu
pra investițiilor străine de ca
pital. precum și asupra utiliză
rii, de către diferitele 
a depunerilor particulare 
publice de care dispun.

a
i> cest 

adresat

bănci,
Și

A

In apropierea 
Pnom Penh-ului

Evoluția laboratorului 
spațial „Skylab“

VREMEA
Valorile temperaturii 

gistrate în cursul zilei 
ieri :

înre- 
de

Maximele : Petroșani + 19 
grade; Paring -4-13 grad;.

Minimele : Petroșani + 14 
grade ; Paring -j- 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea rămîne 
in continuare instabilă, cu 
cer mai mult noros. Precipi
tații slabe sub formă de a- 
verse de ploaie. Vint slab 
pînă la potrivit din sud.

PNOM PENII 9 (Agerpres). — Agenția 
France Presse informează că, in Cambod- 
gia, presiunile forțelor de rezistență asu
pra centurii exterioare de apărare a Pnom 
Penh-ului continuă cu intensitate. Forțele 
patriotice s-au implantat solid — scrie a- 
genția citată — pe o porțiune de 6 km 
a importantei șosele nr. 4, precum și în 
alte puncte din jurul capitalei cambodgi
ene. Perpendicular, și de o parte și de 
alta a șoselei nr. 4, frontul se întinde pe 
circa 15 km. In pofida importantului spri
jin al aviației de bombardament și asalt 
a S.U.A., forțele lonnoliste au fost con
struise să evacueze o serie de poziții, des
chizând, astfel, o breșă de aproape 10 km 
în perimetrul exterior al apărării Pnom 
Penh-ului.

HOUSTON 9 (Agerpres) — Cei trei as- 
tronauți de la bordul stației orbitale de 
cercetări cosmice „Skylab" au avut, sîm- 
bătă, 9 iunie, o zi relativ ușoară în com
parație cu tensiunea și eforturile pe care 
le-a implicat operațiunea complicată, dar 
încununată de succes, de desfășurare a 
panoului de elemente solare furnizoare de 
energie electrică. La ora 15,00 GMT, astro- 
nauții au pus în funcțiune camerele pu
ternice de luat vederi din dotarea „Sky- 
lab“-ului, efectuînd un număr de foto
grafii cu o rază de deschidere de circa 
9 600 km, pe porțiunea dintre statul Wa
shington ' ~ 
țațe de 
realizate 
cetare a 
siunea „Skylab",

și Brazilia. Potrivit celor ănun- 
oficialitățile NASA, fotografiile 
se înscriu în programul de cer- 
resurselor terestre, inclus în mi-
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