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Bănifa

Preparația
cărbunelui

Colectivul preparației cărbu
nelui Lupeni a participat cu
însuflețire la întrecerea socia
listă care s-a desfășurat in
cursul anilor 1966-1970. Rezul
tatele bune n-au intirziat 
se vadă și acestea au 
semnalate cu regularitate 
coloanele ziarului nostru. Dar 
rodul strădaniilor depuse abia 
acum și-a aflat adevărata îm
plinire : in ziua de 14 noiem
brie a.c. s-a realizat planul 
producții’ ‘ ‘
Iul 1966-1970. 
to> ' economici

producția 
- 100 la sută 

e economii 
co. - 3 200 000 lei

t-y cenușa cărbunelui spe
cial pentru cocs a fost redusă 
cu 0,2 puncte față de plan 
(8,4 in raport cu 8,6)

@ beneficii realizate 
1970 - 2 787 700 lei

fe beneficii peste plan 
1 278 700 lei.

Preocuparea de seamă 
comitetului de direcție, a 
lectivului de muncă de 
a fost înregistrarea unei 
ciențe economice sporite, 
lumina hotăririlor Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale parti
dului.

; ednicul și capabilul colec
tiv și-a desfășurat munca de 
înnobilare a cărbunelui sub 
îndrumarea permanentă a co
mitetului de partid și a fost 
ajutat de comitetul sindicatu
lui, comitetul U.T.C., de Cen- 
tra’a cărbunelui Petroșani.

Care este explicația succe
sului de prestigiu repurtat de 
colectivul preparației cărbune
lui Lupeni ? In primul rind 
planurile de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice s-au întocmit din 
timp, s-au analizat periodic și 
s-au onorat la termenele sta
bilite. Este cazul să reamintim 
atingerea obiectivelor privind : 
mărirea capacității de flotare 
prin construirea bateriei nr. 
3, reciclarea in bateria de ze- 
țaj nr 1 a cărbunelui spălat 
in bateria nr. 2, în scopul 
micșorării pierderii de cărbune

s-a reolizat
globale pe cincina- 

latâ și indica- 
obținuți : 
marfă valorică

pe 1970 
onorat

Incepind cu ziua de ieri, co
lectivul sectorului minier Bâ- 
nița și-a realizat sarcinile din 
cadrul planului anual 1970. 
La ora 14 se aflau încărcate, 
deja, două vagoane de calcar 
metalurgic destinai industriei 
siderurgice (Galați, Hunedoa
ra, Reșița și Câlan), peste 
cele 226 000 tone, cit era pre
văzut de preliminarul anual.

Harnicul colectiv închină a- 
cest succes meritoriu sărbători
rii semicentenarului Partidu
lui Comunist Român.
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ipala atenție a organiza
țiilor de partid, a organizațiilor 
de sindicat și U.T.C., conduceri
lor tehnico-administrative, a tu
turor salariaților din unitățile a- 
conomice ale municipiului este 
îndreptată în prezent spre înde
plinirea exemplară a sorcinilor și 
angajamentelor pe anul în curs 
și - mai ales — spre pregătirea 
condițiilor optime in vederea asi
gurării unui demaraj bun in anul 
1971 - primul an al viitorului 
cincinal.

Alerta este pe deplin justifi
cată. Anul în care ne pregătim 
să intrăm ridică în fața întregu
lui popor sarcini deosebit de im
portante, pe măsura ritmului de 
dezvoltore — constant ridicat - 
al economiei naționale, a nece
sităților dezvoltării patriei și a 
potențialului material și uman 
sporit de care dispunem. In acest 
context în anul ce urmează pro
ducția globală industrială a mu
nicipiului va fi cu 128,5 milioa
ne lei, mai mare decît in 1970 ; 
producția marfă vindută și în
casată va spori cu 117 milioane

In secția de finisaj textil. 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, 

sînt multe femei harnice ca
re își aduc din plin contri
buția la îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamen
telor de întrecere. La loc de 
frunte se află membrele de 
partid Maria Cornoiu. Iulia- 
na Raica, Maria Vlădulescu,

Ana Lagigan, Viorica Golcea, 
Maria Galea, Florica Oțoiu, 
Maria Ciurtea și al Lele care 
s-au angajat să producă in 
fiecare zi 2 și 3 kilograme 
de fire de mătase peste sar
cinile de plan. Fruntașele 
secției își respectă angaja
mentul. Mărturie sint reali
zările zilnice dobîndite.

Vizionare 
colectivă

O utilă acțiune, înscrisă 
preocupările comitetului 
C. din cadrul Trustului 

de alimentație publică Petro
șani. privind educarea tine
rilor salariați, a avut loc 
sîmbătă seara, prin organiza
rea unei vizionări 
a piesei de teatru „Avarul" 
de Moliere. La vizionarea co
lectivă au participat peste 30 
de tineri.

...se desfac prin unitățile 
O.C.L. produse industriale 
din municipiu garduri prefa
bricate din beton armat, ex-
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In depozitele I.C.R.M. Pe
troșani au intrat de curînd 
articole' foto din import și 
indigene, filme, rolfilmc, hi- 
drochinon care vor fi puse 
în vînzare de miine la uni
tățile respective, precum și o 
serie variată de articole des
tinate fumătorilor ca : briche
te din import, portțigarete 
etc.

trem de utile amenajării 
spațiilor din jurul locuin-

lei, iar productivitatea muncii 
valorice cu 3,3 la suta. In princ1-. 
pala ramură a economiei muni
cipiului - industria minieră - se 
vor extrage 8 500 000 tone căr
bune brut cu 600 000 tone mai 
mult decît in acest an, îndeosebi 
pe calea creșterii gradului de 
tehnicitate și mecanizare a ope
rațiunilor cu volum mare de mun
că (se vor extrage peste 3 mili
oane tone cărbune în abataje cu 
susținere metalică, se va tăia cu 
ajutorul complexelor OMKT și cu 
combine 900 000 tone cărbune, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
500 000 tone, se vor încărca me
canic peste 200 000 mc steril din 
lucrările miniere, vor spori viteze
le de avansare și se va obține o 
reducere a consumului specific 
la lemnul de mină de cel puțin 
1,52 mc/1 000 tone). Se vor ex
tinde capacitățile de producție 
la toate unitățile economice din 
municipiu, îmbunătățindu-se co
respunzător și indicatorii econo- 
mico-financiari. In scopul dezvol
tării armonioase și in continuare 
a municipiului nostru se vor 
aloca peste 690 milioane iei fon
duri de investiții, din care 85 la 
sută destinate pentru crearea de 
noi capacități de producție și 12 la 
sută în scopuri social-culturole. In 
viitorul an se vor pune in funcți
une și da in folosință primele 
obiective ale viitorului pian cin
cinal printre care : sporirea ca
pacității de extracție a minelor 
din Valea Jiului cu 600 000 tone/ 
an, intrarea in producție a minei 
Livezeni, începerea lucrărilor de 
dezvoltare a capacității și de 
modernizare a preparației Lupeni, 
un nou atelier de timplărie la 
Livezeni, complexe de deservire 
cooperatiste la Uricani și Lonea. 
o spălâtorie-boiangerie la live
zeni, 771 apartamente, un liceu 
industrial la Petroșani și o școală 
cu 16 clase la Lupeni, un motel 
la Livezeni, stația de epurație 
mecanică Dănuțoni, o priză pro
vizorie de 200 î/sec. la borojul 
Valea de Pești, lucrări de aduc- 
țiune a apei potabile și alte im
portante obiective. Unitățile co
merciale vor desface către popu
lație un volum sporit de măr
furi ajungind la o valoare de 
788,7 milioane lei.

lată așadar obiectivele unui 
plan, pe cit de frumoase pe atît 
de mobilizatoare, a căror înfăp
tuire va spori contribuția oame
nilor muncii din Valea liului la 
înfăptuirea mărețului program al 
făuririi societății socialiste 
lateral dezvoltate în 
tro, va adăuga noi 
nomiei municipiului,

multi- 
patria noas- 
valențe eco- 
va ridica pe

o treaptă mai înaltă întreaga 
viață a populației de pe aceste 
meleaguri.

Pătrunse de o înaltă răspun
dere față de sarcinile ce le re
vin în înfăptuirea acestor obiec
tive, organele și organizațiile de 
partid, in frunte cu comitetul mu
nicipal au canalizat efoiturile 
conducerilor tehnico-administm- 
tive, ale organizațiilor de sindi
cat și U.T.C. pentru a lua din 
timp măsuri in vederea asigură
rii condițiilor optime de realizare 
și depășire a sarcinilor viitorului 
an.

Adunările pentru dezbaterea 
sorcinilor de plan pe anul 1971 
și viitorul cincinal, precum și a- 
dunârile și conferințele de dăii 
de seamă și alegere a organelor 
de partid ce s-au desfășurat 
pină în prezent, au scos în evi
dență rezultatele economice in 
general bune, obținute și in ace
lași timp unele din lipsurile și 
neajunsurile existente precum și 
dorința și hotărîrea fermă a co
muniștilor, a tuturor salariaților 
de a nu precupeți nici un efort 
în a obține noi și valoroase re
zultate, de a pregăti producția 
anului viitor la nivelul prestigiu
lui ciștigat, al hărniciei ce carac
terizează pe oamenii muncii din 
Valea Jiului. Aceste adunări ou 
relevat și faptul că obiectivele 
și indicatorii pe anul 1971 co
respund pe deplin realității, po
sibilităților și condițiilor creote, 
potențialului tehnic și uman de 
care dispunem, că acești indi
catori sint bine corelați și 'n 
totalitatea lor realizabili.

O premisă importantă a înde
plinirii sarcinilor pe noul an în 
economia municipiului o consti
tuie realizarea planului lucrărilor 
de investiții. Cit de vital este 
acest deziderat pentru soarta 
planului viitor o demonstrează 
faptul că numai în industria 
carboniferă a municipiului, creș
terea producției de cărbune ce 
urmează să se realizeze pe sea
ma creării de noi capacități de 
producție se evaluează la 
600 000 tone cărbune, lată de ce, 
in această ramură se impune luarea 
din timp a tuturor măsurilor pen
tru asigurarea punerii in funcți
une la termenele programate a 
tuturor obiectivelor industriale 
precum și a instalațiilor de ex
tracție cu schip la minele Dilja, 
Uricani, Petrila și Lupeni, a ex
tinderii abatajelor frontale cu sus
ținere mecanică și a transportu
lui cu benzi in subteran, a ex-

(Continuare in pag. a 3-a)
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viitoare în divizia A

Debut hunedorean
Cu puțin timp in urmă, o 

nouă formație artistică pro
fesionistă din județul nostru 
și-a făcut debutul prezentind, 
in fața unui numeros pu
blic, primul spectacol. Este 
vorba de ansamblul de cin- 
tece populare „Hațegana" din 
Hunedoara, care și-a început 
prima sa stagiune cu spec
tacolul. intitulat sugestiv „De 
la Hațeg, pin- la Brad".

Ansamblul hunedorean 
— prima formație profesio
nistă de acest gen din jude
țul nostru — cuprinde mulți 
tineri talentați care, la con
cursul acceptare, au avut de 
înfruntat o comisie foarte e- 
xigentâ. avindu-l ca preșe
dinte pe Ionel Budișteanu.

După o pregătire intensă, 
începută cu citeva săptămini 
in urmă, ansamblul „Hațega
na' se prezintă cu un spec
tacol unitar în care, așa cum 
este și firesc, predomină me
lodiile specifice tuturor zo
nelor folclorice ale ținutu
rilor 
gheta dirijorului Voicu Stâ- 
nescu, formația instrumen
tală și-a înscris in 
riu piese de mare 
iar soliștii vocali 
Tudor. Iustina Go'Jici. Mai 

și Craia Blaj) 
pub

hunedorene. Sub ba-

reperto- 
valoare, 
(Maria 

•ia 
Adam și Craia Blaj) și-au 
ciștigat prețuirea publi'-ului 
spectator prin maniera per
sonală, plăcută, in care iși 
prezintă cântecele.

Progiamul primește o notă

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Socialiste 
România, condusă de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în Republica Populară 

Bulgaria
Potrivit înțelegerii stabilite an

terior, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, va face o vi

zită oficială de prietenie in Re
publica Popularâ Bulgaria, in 
perioada 18-21 noiembrie a.c.

Cu prilejul vizitei va fi semnat 
noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală in
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria.

Toți sinisfrații sătmăreni 
s-au mutat

în apartamente
și case noi

Telegrama adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de comitetul municipal de partid Satu Mare
IntrTo telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetul 
municipal de partid Satu Mare 
vestește că în prezent toți si- 
nistrații sătmăreni care au lo
cuit în mod provizoriu in 
turi, vagoane și barăci, 
mutat în apartamente și 
noi.

cor-
s-au
case

A

In culisele alimentației publice,
piețelor, cantinelor

IGIENA
O PROBLEMA MINORA?

Preluăm, ca introducere în su
biectul anchetei de față, o afitma- 
ție nu lipsită de valoare a unui 
medic igienist, făcuta recent in 
coloanele ziarului nostru: „Nor- 

și regulile de igienă perso- 
le curățenie atît în gospo- 
fiecaruia cît și la locul de 

în localurile și locurile 
publice au avut dintotdeauna și 
continuă să aibă o rațiune născu
tă din interesul colectiv al unei 
conviețuiri civilizate. Respectarea 
lor denotă, în esență, faptul că ne 
aflăm intr-un stadiu de civilizație 
avansat, că sîntem pătrunși de o 
disciplină conștientă11. Răspund, in 
primul rînd, factorii de bază — 
conducerile unităților comerciale și

de deservire — acestui 
impus în numele unei 
civilizate ? Este ceea ce 
pus să aflăm într-un 
prins recent.

★
Laboratorul de cofetărie din Pe

troșani, str. Republicii nr. 37 este 
o unitate care se bucură de ut

RAID-ANCHETÂ

ANSAMBLUL PIUIFESIDNIST „HAȚEGANA
la primele spectacole

bun renume, datorită produselor 
Fără îndoială, in alte con- 
renumele laboratorului ar 

ciștigat. Spa 
: dispune
o ag'ionie 

pe 
fabric iție 

magazii

In aceste zile, în care acțiu
nea dc reconstrucție a intrat 
in etapa de finalizare, se spune 
in telegramă, gîndurile tuturor 
locuitorilor sătmăreni se în
dreaptă cu adincă recunoștință 
spre conducerea superioară de 
partid, spre tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, mulțumind din 
inimă pentru ajutorul multila
teral acordat municipiului Satu 
Mare.

9» Concorde1
in faza

concluziilor

aparte prin participarea ce
lor cinci soliști instrumen
tiști (Petrică Lupșa, Ionel 
Sugar. Gheorghe Aramă, Vir
gil Murgu și Voicu Stânescu) 
care se impun prin prezen
tarea unor piese folclorice 
mult îndrăgite de iubitorii 
muzicii populare românești.

Conducătorul ansamblului, 
coregraful Valeriu Erzian, 
ne spunea că spectacolul din 
a istă stagiune, va fi pre
zentat in toate orașele și 
centrele muncitorești din ju
dețul Hunedoara. Am mai 
aflat 'ă in turneul pe ca- 
re-1 va întreprinde in Valea

Jiului, ansamblul profesionist 
„Hațegana". va avea în com
ponența sa și formația de 
dansuri a clubului „Siderur- 
gistul” din Hunedoara, recu
noscută prin medaliile de 
aur cîștigate la concursurile 
artiștilor amatori. Nu de 
mult, această formație 
clasat pe primul loc la 
tivalul Internațional de 
suri populare care a 
loc în orașul Pecs, din
garia. In spectacolul premie
ră, sint prezentate patru sui
te de dansuri populare care 
cuprind jocuri din mai multe 
zone folclorice ale țării.

s-a 
Fes- 
dan- 
avut 
Un-

Alături de Teatrul de stat 
Valea Jiului, din Petroșani 
și Teatrul de estradă din 
Deva, ansamblul profesionist 
„Hațegana" din Hunedoara, 
va contribui efectiv la îm
bogățirea activității cultural- 
artistice, va pune in valoare, 
la un nivel mai ridicat, fru
musețea .și bogăția folcloru
lui de pe plaiurile hunedore
ne, făcindu-le cunoscute .și 
in alte orașe ale țării prin 
spectacolele pe care le va 
prezenta cu ocazia turneelor 
ce se vor organiza, in sta
giunea viitoare.
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sale, 
diții, 
avea mai mult de .... 
țiul insuficient de care 
laboratorul determină c „o 
rare excesivă a personalului 
metru pătrat. Sălile de 
sînt, în aceeași măsură, 
de depozitare (fapt neadinis), ca
mere de spălat ustensile, bucătării. 
Unele materii prime (făina, ouăle) 
ajung depozitate în condiții im
proprii, la temperaturi neindicate. 
Aglomerarea împiedică desfășura
rea corectă a unor operațiuni cu
rente de lucru, ca, bunăoară, spă
larea tăvilor necesare transportu
lui preparatelor, pregătirea cores
punzătoare a acestui transport, în
treținerea unei curățenii exemplare 
a sălilor, meselor de lucru, utila
jelor și chiar a personalului. Lip
sesc prosoape, perii de unghii pen- 
tu igiena personală ; în schimb, 
sînt din abundență justificări. 
Grupul sanitar este întreținut in
tr-un mod cu totul necorespunză
tor, devenind, atît prin poziția lui 
în cadrul laboratorului, cît și prin 
destinația ce a căpătat-o (grup sa
nitar și... vestiar), un compromis 
al normeloi de igienă.

Conducerea T.A.P.L. și-a propus 
de nenumărate ori să efectueze o 
reparație capitală a laboratorului, 
dar propunerile au rămas să în
tărească pe mai departe... compro
misul. Pentru intrarea în deplină 
legalitate a unității, sugerăm o ve
rificare riguroasă a autorizației 
ei de funcționare. La baza suges
tiei stă faptul că T.A.P.L. Pe
troșani, dispune de un alt labora
tor, încăpător, modern, situat în 
cartierul Aeroport, care nu e folo
sit la întreaga lui capacitate.

Intr-o situație similară se află 
și laboratorul de patiserie din Pe
troșani. str. Republicii nr. 59 
Lipsa condițiilor strict necesare 
menținerii unei stări de igienă 
și curățenie obligatorii, favorizea
ză nu o dată livrarea către uni iuți 
a unor preparate care și-au pierdut 
parțial din calități (în laborator se 
afla depozitat de două zile un lot 
de 1C0 gogoși nelivrat beneficia
rului). Laboratorului îi lipsesc 
vestiarul, grupul sanitar corespun
zător, sistemul de aerisire necesar 
etc. Din discuțiile purtate cu șefii 
celor două laboratoare a reieșit că 
această stare de lucruri împiedică 
însăși realizarea planului de pro
ducție. Mai mult chiar, în condi
ții optime de lucru s-ar realiza
un volum cu mult sporit de pre
parate de cofetărie și 
cererea consumatorilor 
prezent nici pe departe 
Rămîne de neînțeles 
comitetului de direcție al T.A.P.L. 
care întîrzie reparațiile promise, 
acordînd întotdeauna prioritate 
unor bodegi și restaurante care se 
mențin (chiar dacă ar fi reparate 
de 2—3 ori pe an) în limita unor 
beneficii scăzute. Că celor două

in

patiserie, 
nefiind în 
satisfăcuta, 
orientare 1

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

La 15 decembrie 1970 este aș* 
teptată o hotărîre (poate) de
finitivă cu privire la viitorul 
proiectului Concorde. avionul 
supersonic construit in coope
rare de firma franceză „Sud- 
Aviation" și cea britanică ..Bri
tish Aircraft Corporation". Dar 
întîlnirea de la Londra, de la 
mijlocul lunii viitoare, dacă nu 
vor fi necesare amînări, din
tre ministrul francez al trans
porturilor, Raymond Monc’on, 
Și ministrul britanic al avia
ției. Frederick Corfield, va fi 
destinată doar ratificării unor 
concluzii la care se va ajunge 
pină la acea dată. Esența a- 
cestor concluzii va fi determi
nată în cea mai mare parte, 
dar nu în exclusivitate, de per
formanțele celor două prototi
puri, 001 (francez) și 002 (bri
tanic). corelate cu o multitu
dine de alți factori. Ponderea 
cea mai mare in pronunțarea 
unui verdict definitiv o va avea, 
fără îndoială, gradul de rentabi
litate al exploatării comerciale 
a aparatului. In aprecierea a- 
cestuia, însă, o serie de ele
mente de conjunctură comer
cială. aparent fără o mare im
portanță. vor avea un rol de 
ioc neglijabil.

Cu aproape o lună înainte de 
pronunțarea formală a acestei 
foarte așteptate liotărîri, pilo— 
ții șefi ai zborurilor de încer
care ale prototipurilor francez 
Și englez. Andrâ Turcat și, 
respectiv Brian Trubshaw, au 
realizat fiecare în jur de 100 
de zboruri-țest. obținînd în ma
joritatea dintre ele viteze su
personice. Foarte recent. „Con- 
corde-001“ a atins o viteză e- 
gală cu de două 
sunetului (2 mach).

Am semnalat mai 
performanțe pentru 
prezintă principalul

întîi aceste 
că ele re- 

argumeni

Victor MARTALOGU

(Continuare in pag. a 4-a) j
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FOTBAL DIVIZIA A

Jiul — S. C. Bacău 1—0
Politehnica — Progresul 1—1
U.T.A. — „U“ Craiova 0—2
Steaua — Steagul roșu 1—2
»U" Cluj — F. C. Argeș 1—0
Petrolul Dinamo București 2—1

Politehnica — Farul
Steagul roșu — Rapid
CF.R. Cluj — Petrolul 
Dinamo București — Jiul 
„U" Craiova — „U“ Cluj
F. C. Argeș — Steaua
S. C. Bacău — U.T.A.
Progresul — C.F.R. Timișoara

! CLASAMENTUL
1. Dinamo 10 6 2 2 19—10
2. Rapid 10 5 4 1 12— 5
3. Petrolul 10 6 2 2 15—11
4. Politehnica 10 5 3 2 20—14
5. Farul 10 5 o 3 18—17
6. Steagul roșu 10 5 2 3 6— 9
7. U.T.A. 10 5 1 4 14—10
8. „U* Craiova 10 5 1 4 8—10
9. Steaua 10 4 2 4 15—15

10. „U“ Cluj 10 4 1 5 12—12
11. Jiul 10 4 1 5 10—11
12. S. C. Bacău 10 4 0 6 18—15
13--14. F. C. Argeș 10 2 3 5 12—17
13--14. Progresul 10 2 3 5 7—12
15. C.F.R. Cluj 10 3 1 6 12—20
16. C.F.R. Timișoara 10 1 0 9 6—19

i
i
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I Maestru] Ghc.v^hiu (în sli • ■) la una din mesele ..simul
tanului' susținut la Casa de cu . i â din P. iroșani.

Foto : S. POP

Un $uf, un gol, 
o victorie

Reținuți de căldura aparta
mentelor, de partida televizată 
Petrolul - Dinamo, iubitorii fot
balului din Petroșani au fost 
prezenți in număr redus la in- 
tilnirea dintre Jiul și Sport club 
Bacău. Se știe că Jiul a marcat, 
in ultir.-.jl timp, o ușoară reve
nire, că băcăuanii n-au scos
punct aloră. deși acasă au în
vins numai la zero. Se m'ZG,
deci, pe o victorie o localnici
lor. Pînă la urmă așa a fost. 
Jiul a cișligot. Dor cit de greu... 
cu cite eforturi și emoții...

uupă începutul furtunos al 
gazdelor, care și-ou înghesuit 
odversarul in careu din primul 
minut de joc, se părea că jiul 
va reedita evoluția bună și sco
rul din meciul cu F. C. Argeș. 
Moi ales că in minutul 3 a că
zut și golul acela extraordinar ol 
lui Libordi. cînd Ghiță o rămas 
spectator la bomba decarului 
jiulist expediată de la 25 me
tri de poorto adversă, dintr-o 
lovitură liberă directă. Jiuliștii do
mină în continuare, obțin citeva 
cornere, șutează de moi multe ori 
Io poarta lui Ghiță, dar nu în
scriu. Băcăuanii se apără bine, 
organizot, in atac mizind doar 
pe pătrunderile spectaculoose 
ale lui Floreo și pe incisivitatea 
lui Ene Doniel. Ston nu are ce 
aporo in primele 45 de minu
te deoarece șuturile lui Pană, 
Hrițcu și Ene Doniel (de două 
ori) i-au ocolit poarta. Omonimul 
său, Ghiță, a moi fost încercat 
de citeva ori de Ion Constantin, 
Peronescu și Libardi și repriza 
se termină cu 1—0 pentru Jiul.

La reluare, oaspeții sînt mai 
procspeți, joocă de la egol la 
egol cu odversorul. In minutul 
59 Stoker nu-l poate opri pe 
Ponă decit prinzindu-l de mină 
Io 20 metri de poarto lui Stan. 
Lovitura liberă este executată, 
„cu schemă", magistral de că
tre Volmer, dor Ston apără in 
aceeași monieră. Băcăuanii ob
țin două cornere consecutive și 
apărarea Jiului respinge cu sigu
ranță. In echipo Jiul, Cotormoni 
io locul lui Popa Remus, iar 
Naidin îl schimbă pe Țurcon. 
Primii doi evoluaseră șters, ne
convingător, dar nici înlocuitorii 
lor nu realizează moi mult. Place 
inso îocul lui Ion Constantin core 
reușește multe faze de finețe, 
spectaculoase, dor care romin 
fără re’u'tot. l:ko'di muncește

mult, mai execută trei lovituri li
bere din poziție bună, insă nu-l 
mai păcălește pe Ghiță. In apă
rare, Georgevici și Stoker sint 
imbatabili, iar tinărul Caramoiis 
ișî face cu succes datoria pe 
postul de fundaș dreapta. in 
aqeastă parte o meciului, Jiul 
are citeva ocazii deosebit de 
favorabile : in minutul 68 mingea 
se plimbă prin fața porții lui 
Ghiță fără ca vreun jiulist s-o 
împingă in plasă, in minutul 70 
o combinație excelentă Libardi - 
Ion Constantin — Sandu - °ero- 
nescu este irosită de ultimul, iar 
cu trei minute înainte de final 
Cotormani trimite balonul ;n 
bară și Ghiță înlătură pericolul. 
Oaspeții insistă și ei mai mult 
in atac, insă apărarea Jiului nu 
poate fi depășită. Intrat in lo
cul lui Sorin Avram, Băluță nu 
reușește prea multe in fața lui 
Caramoiis, Ene Daniel cedează 
ușor lupta, Ponă, Volmer și Ho
rea sint contracarați prompt de 
Stoker, Sondu, Georgevici și 
partida se termină cu rezultatul 
de 1-0 pentru Jiul.

Inutil să moi spunem că Jiul 
a jucat moi bine și că a meri
tat victoria. Să subliniem insă, 
din nou, restanțele Io capitolul 
eficacitate - boolă cronică a e- 
chipelor noastre de fotbal. In 
orice caz, deocamdată, după 10 
etape, zestrea Jiului este mai 
puțin decit modestă (9 puncte), 
iar în următoarele două partide 
se deplasează la Dinamo și la 
Petrolul, unde nu va fi de loc 
ușor.

Dacă vrem sâ facem sublinieri 
trebuie să-i notăm pe Libordi, 
Ion Constantin, Georgevici și 
Stoker de Io Jiul, pe Nedelcu, 
Velicu, Volmer și Florea de la 
S. C. Bacău. Otto Anderco din 
Sotu More, o condus cu oulori- 
tote următoarele echipe : JIUL : 
Stan - Coramolis, Georgevici, 
Stoker, Popescu - Sandu, Remus 
Popa (Cotormani) — Peronescu, 
Țurcon (Noidin), Libordi, Ion 
Constantin. S. C. BACĂU : 
Ghiță - Bogdan, Nedelcu, Ve
licu, Comănescu - Hrițcu, Volmer, 
- Sorin Avram (Băluță), Pană, 
Ene Doniel, Floreo.

Lo tineret-rezerve, echipa Jiul 
s-o comportot lamentabil in re
priza secundă și o pierdut cu 
2-0.

G. DINU

Știința a pierdut

C. f. R. Petroșani 
campioană 
municipală 
de toamnă

Modesta treime
Cu două intermitențe — care 

s-au numit Finlanda și Țara Ga
lilor — campionatul diviziei A 
de fotbal fi-a consumat prima 
treime. In aceste prime 10 etape 
s-a mers la pas, cuminte, dînd 
prilej de aprige dispute fi 
„cbicsuri* la Pronosport. Ca 
multe pînă acum, și etapa de 
duminică a linul să ne servească 
fotbal limonada și fotbal... spirt, 
a finul să ne hrănească cu o

pa care-l bate viatul fără Dinu 
și Lucescu. Ceferiștii timișoreni 
— ajunși cinca bătăilor — au 
rămas cu singurele lor două 
puncte și după meciul de la 
Constanfa. unde au dat un gol 
în schimbul a două. Celelalte 
două feroviare — Rapid și 
C.F.R. Cluj — sini singurele 
echipe care și-au departajat du
minică valorile la două puncte 
diferență. Poarta marelui Ta-

Radiografia etapei
porție de goluri avînd... lipsă 
la gramaj: 19 goluri in 8 me
ciuri.

Sarea și piperul le-au adus 
brașovenii și oltenii Steaua, care 
în urmă cu o etapă, t-a învins 
cu 2—0 pe universitarii craio- 
vent in „llănie", a dat punctele, 
in Capitală, stegarilor brașo
veni la rîndid său, „U“ Cra
iova și-a luat de la Arad punc
tele pierdute acasă cu Steaua. 
Ene, parcă, în toată treaba asta, 
ceva din Legea conservării mate
riei.

In Copou, ■./nincam că încă se 
culege. Elevii lui Gil Mărdăres- 
»u '-au mulțumit, insă, doar 
cu un punct. Putin pentru fir
ma lor. Argeșenii au ratat un 11 
metri și au părăsit Clujul „bă
tuți" de Adam printr-un 11 me
tri. iar Petrolul a învins cu 
2—1 pe un Dinamo în „zece",

mango a primit un singur gol, 
în vreme ce înaintașii din Ciu
lești au înscris de trei ori în 
poarta lui Mărciilescu. In sfir- 
șit, la Petroșani, unde se aștep
ta ca Jiul să-l înece cu goluri 
pe „greul" Ghiță, n-am văzut 
decit un șut dm alea din care 
nu vezi multe intr-un an, cu 
care Libardi a adus victoria e- 
chipei sale atit de necesară. ■

Prima treime a campionatului 
s-a încheiat sub privirile noas
tre triste de atita mediocritate. 
Porțile redresării fotbalului nos
tru de club sînt însă deschise. 
Porțile revenirii Jiului la linia 
de plutire sînt, de asemenea, 
deschise. Din păcate, sînt larg 
deschise și niște uși: ale restau
rantelor. Desigur că aceste uși 
nu pot fi închise. Altceva este 
necesar, (d. g.)

Minerul Lupeni a susținut cea de-a 12-a etapă 
din acest tur de campionat pe terenul Jiul din 
Petroșani, simbătă după-amiază, avînd ca par
teneră de întrecere pe Minerul Motru. Din pri
mele minute de joc, fotbaliștii din Lupeni s-au 
instalat în careul oaspeților, supunind unui tir 
continuu poarta acestora. Pc rînd, Cotroază, 
Macavci și Grizea au expediat șuturi puternice 
spre poarta adversă, dar acestea fie că n-au 
nimerit perimetrul porții, fie că au fost res
pinse de către apărătorii echipei din Motru. 
Treptat, elevii ex-clujcanului Ștefan Cirjan 
și-au revenit, au țesut citeva faze frumoase, 
dar pe care nu au reușit sâ le finalizeze. Linia 
de apărare a minerilor din Lupeni a rezolvat 
cu ușurință toate atacurile oaspeților. După seria 
de ratări despre care aminteam, gazdele des
chid scorul în min. 12. Grizea intră in posesia 
unei mingi la jumătatea terenului, face citeva 
driblinguri scurte și șutează năprasnic de la 
25 m la vinciul porții adverse. Galeria lupe- 
nenilor prinde aripi, după cum prind aripi și 
jucătorii localnici în teren. La mijlocul terenu
lui Grizea colaborează bine cu Bulbucau și 
Precup, punindu-și colegii in poziții bune de 
șut, dar Lucuța, Macaveî și Cotroază nu nime
resc spațiul porții. Peste puține minute, lot 
fotbaliștii din Lupeni înscriu. Da o fază în fața 
porții echipei din Motru „lucrată" cu măiestrie 
de Cotroază, mai mulți jucători lovesc mingea, 
dar ultimul care o trimite în plasă este Bul
bucau. Prima repriză se încheie cu scorul de 
2—0 pentru Minerul Lupeni.

A doua parte a meciului este mai puțin in
teresantă ca desfășurare. Ambele 
că să înscrie goluri, iși creează 
favorabile dar porțile rămîn încă mult timp 
neperforate. Fotbaliștii din Motru se zbat pen
tru a reduce din handicap, insă Pali, Tonca 
și, in ultima instanță, Șarpe le anihilează orice 
intenție. Minerul Lupeni nu mai are forța din 
prima repriză, unii dintre jucători comit și 
unele neregulari tați și jocul se desfășoară anost, 
lipsit de perspectivă. Totuși, minerii din Lu
peni înscriu încă uu gol prin Cotroază, și cu 
scorul de 3—0 in favoarea lor se termină par
tida. Minerul Lupeni a utilizat următoarea 
formație: Șarpe — Ambruș, Pali, Burnctc, 
Tonca — Grizea, Prccup — Lucuța, Macavei 
(Ceteraș), Bulbucau, Cotroază.

echipe încear- 
destule ocazii

G. D.

k

Rezultatele concursului Pronosport nr. 46

din 15 noiembrie 1970

i.

а.
4.
5.
б.

8.
9.

10.
11.
12.
13

U. T. Arad — „U" Craiova 
Steaua — Steagul roșu 
„U" Cluj — F. C. Argeș 
Petrolul — Dinamo București 
Politehnica — Progresul 
Jiul — S. C. Bacău
Farul — C.F.R. Timișoara 
Fiorentina — Milan
Internazionale — Torino 
Juventus — Cagliari
Lanerossi — Napoli 
Lazio — Ko ma
Varese — Bologna

2
2
1
1

X
1
1
2
1
1
2

X
X

f
*
I
*

ț

I
4 
I
I

î
♦
f
♦
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un punct...
la Caransebeș

Pare paradoxal dar aceasta este realitatea. 
Fotbaliștii de la Știința Petroșani au făcut la 
Caransebeș un joc foarte bun, poate chiar cel 
mai bun din acest campionat, dar n-au reușit 
decit un scor alb. Rezultatul ii nemulțumește 
pe studenți care și-au creat ocazii dintre cele 
mai bune de gol dar pe care le-au ratat cu 
multă ușurință. Cea mai mare asemenea oca
zie a irosit-o Matei in chiar ultimul minut de 
joc ai partidei.

Oaspeții au condus jocul de la un capăt la 
celălalt avînd cel mai bun compartiment in 
linia de mijloc alcătuită din Tismănaru, Bitea 
și Știr© o apărare sobră și oportună și un vii f 
de atac — Marcu — in bună dispoziție de șut 
dar cu tirul dereglat. Fotbaliștii localnici- au 
avut inițiativa doar citeva minute la începutul 
partidei apoi au cedat repede in favoarea Ști
inței, care a ratat în minutul 18 prima mare 
ocazie prin Marcu. Același Marcu trimite de 
puțin pe lingă poartă in min. 19 și 27 după 
care studenții obțin trei cornere consecutive 
rămase fără rezultat. Echipa din localitate 
are o ocazie ideală de gol — de altfel singura 
din lot meciul — pe care insă nu o fructifică.

In repriza secundă se părea că dominarea 
insistentă a studenților ii va apropia de victo
rie, ei creîndu-.și din nou faze periculoase la 
poarta localnicilor dar pe care le-au ratat Bă- 
lăneanu, Marcu și Bîtea. In min. 80 Marcu pă
trunde cu mingea la picior în careu, arbitrul 
acordă lovitură liberă indirectă, Știr pasează 
lui Tismănaru și șutul acestuia trece cu puțin 
peste poartă. Partida se incheie cu rezultatul 
de 0—0, în nota de puternică dominare a oas
peților. Studenții au aliniat următoarea forma
ție i Marincan — Izvernari, ZăvăLaș, Tudor, 
Ștefănescu — Tismănaru, Bitea, Știr — Bălă- 
neanu, Marcu, Rotea, Matei (min. 75). A ar
bitrat foarte bine o brigadă din Sibiu, avîn- 
du-1 la centru pe Andrei Tudor.

Etapa viitoare i Știința Petroșani 
Toplcț.

Turul campionatului munici
pal de fotbal s-a încheiat cu 
disputarea partidei restante 
dintre Liceul industrial minier 
Petroșani și Preparația Corcești. 
Oaspeții au cîștigat cu scorul 
dc 3—0. De-a lungul celor cinci 
etape cea mai bună comportare 
au avut-o fotbaliștii de la 
C.F.R. Petroșani care nu au cu
noscut infringerea, i 
final 8 puncte din 
sibile.

In ultima clapă 
gistrat următoarele 
Preparația Corcești 
Petroșani 1—1; I.G.L. — C.F*R. 
1—2; Minerul Uricani — Li
ceul industrial minier 6—1.

Dar iată cum arată clasa
mentul turului campionatului 
municipal dc fotbal :
1. C.F.R. Petroșani

5 3 2 0
2. Minerul Uricani

5 3 0 2
3. Preparația Corocști

5 2 11
4. Utilajul Petroșani

realizind in 
cele 10 po-

s-au înre- 
rczultatc : 

— Utilajul

Agenda

JIULUI
0

a 
campionatului republican de ju
niori, echipa Jiul Petroșani a 
intilnit pe terenul din Aninoa
sa pe M.E.V.A. Turnu Severin, 
De-a lungul celor 80 minute 
de joc, elevii antrenorului Va- 
sile Lazăr au oferit spectatori
lor un adevărat recital fotba
listic, invingîndu-și 
de 
re 
au
1),
8), 
țescu (min. 43), din nou 
stantin (min. 57), Urițescu
60 și 77), Magvary (min. 82). 
A fost un joc foarte frumos, 
in care s-au remarcat, in mod 
deosebit, Constantin, 
țescu și Delian de

Juniorii Jiului au 
măloarea formație : 
Șerban, Căluți, Delian, Matyas 
— Miclea. Urițescu — Simon, 
Constantin, Biro, Magyar}’- A 
arbitrat foarte bine 1 l^akatoș 
din Petroșani.

In cea deua 10-a etapă

fără drept 
apel partenerii de intrece- 
cu scorul de 9—0. Golurile 
fost înscrise de Biro 

Miclea (min. 3), Simon 
Constantin (min. 41),

(min.
(min.
Urf-
Con- 
(min.

Biro, Urî- 
Ja gazde, 

aliniat ur- 
Costin —

T. TRIFA

campionatului județean
Paringul Lonea
Aurul Certej 3-0

După ce în etapa precedentă, 
jucătorii de la Paringul Lonea 
au adus o victorie din depla
sare, ei au obținut duminică al
ta in fața echipei Aurul din 
Certej. Meciul însă nu a co
respuns din nici un punct dc 

din cel 
___ ,......   capitol la care to
nul l-au dat oaspeții. Cind fa
cem această remarcă ne gin- 
dim la faptul că nu a existat 
aproape nici o decizie a ar
bitrului împotriva căreia jucă
torii din Certej să nu protes
teze, culminind cu gestul din 
min. 50 cind, îndemnați chiar 
de delegatul lor, jucătorii oas
peți au părăsit terenul, arbi
trul fiind nevoit să consemneze 
rezultatul de 3—0 pentru echi
pa locală.

vedere și, mai ales, 
disciplinar,

cern această remarcă

Cc a fost insă pînă în min. 
50 ? După o suită dc ratări, 
gazdele deschid scorul prin 
David, iar in min. 40 il ma
jorează la 2—0 prin Seres. In 
min. 48, același David înscrie 
al treilea gol pentru echipa 
Paringul. Peste două minute, 
la o lovitură liberă acordată 
gazdelor de la 16 metri de 
poarta adversă, oaspeții pără
sesc in mod nejustificat tere
nul dc joc. Arbitrul C. liațiu 
din Hunedoara a consemnat vic
toria cu 3—0 a gazdelor.

La juniori Paringul — Au
rul I—0.

Etapa viitoare, Recolta Unirea 
— Paringul Lonea.

Minerul Aninoasa
Gloria Hațeg 3=0

Pe terenul din Aninoasa lu
crurile s-au petrecut mult mai 
simplu. Gazdele au învins tot 
cu 3—0, dar fără să joace. Fot-

baliștii din Hațeg nu s-au pre
zentat la in ti Ini re.

Etapa viitoare: Preparatorul 
Lupeni — Minerul zlninoasa.

0 MAMEESIARE 0E SAH 
CE St CERE REPEEAEĂ
Orașul Petroșani a găzduit 

duminică un eveniment șahist 
dc rezonanță, care poate în
semna un pas înainte in acest 
sport al minții în Valea Jiu
lui. Este vorba dc simultanul 
susținut dc marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu la 
Casa de cultură din localitate. 
De fapt, a fost 
maraton șahistic 
multan, deoarece 
tru a trebuit ca 
ore să suporte asaltul a 
mai puțin de 50 de adversari.

La ora 9,30, cind Florin 
Gheorghiu a sosit la Casa dc 
cultură, în holul de la intrare 
mesele erau aranjate 
ordonat careu, 
aflau instalați

mai mult un 
decit un sî- 
marele maes- 
în aproape 5 

nu

Printre aceștia ii numim pe 
pionierii și școlarii Eugenia 
Panța și Eusebio Peter (Școala 
generală nr. 2 Petroșani). Elena 
Bfă ta u uu. 1 Petrila), l- ugt - 
nia Cnstocea (m< 2 Petrila), 
Daniel loniță (nr. 1 Vulcan), 
Simion Rogobete (nr. 5 Petrila), 
Ioan Cojo'-aru (nr. 4 Petroșani'. 
Intre jucătorii 'ti experiență 
care au avut o 'omportarc mai 
bună se numără fosif Smida, 
Constantin Virlan. Tiberiu 
Glah. Mircea Tancu (toți •<- la 
Jiul Petroșani). Mircea Or’ele- 
can. Ștefan Csavlovics (Știința 
Petroșan i Constantin Bre zar, 
Arpad Szilveszter 
Mihai Filip (Sănătatea 
șani). Nicolae Cerchez 
Petroșani) și Nicolae . ___
(Ț.C.M.M. Petroșani) Celor mai 
bunj li s-au înmînat diplome 
cu autograful m—n->pociru 
internațional.

.Această manifestare șahisticâ 
a fost deosebit de instructivă, 
reușind să dezvolte multora 
gustul și pasiunea pentru spor
tul minții Ar putea fi hiar 
un început de organizare a 
mișcării șahistice din Valea Jiu
lui. unde nu se duce lipsă nici 
de oameni, nici de bază ma
terială. Trebuie să amintim și 
faptul, dc primă importanță, 
că buna organizare și dosfă- ' 
șurare a simultanului, a ma
ratonului șahistic au fost asi
gurate, în principal, de către 
inginerul Mircea Botez și stu
dentul Tosif Lazăr. din partea 
comisiei municipale de specia
litate (ei înșiși valoroși șahiști), 
dar și de reDrezentanti ai Con- 
=:i'u!u' mur»; 'tn>| a] 
lor. ai C.M.E ILS^ ai Consil’tilui 
municipal al Orcmizației oio- 
nierilor. ai C. S. Jiu) și Știința, 
ai T.A.P.L. Petroșani.

Este de dorit ca asemenea 
manifestări să se mâi orgaVîi- 
zeze in Valea Jiului, unde e- 
xistă condiții ootime rientru 

urarea lor
G. DUMITRU

(Jiul Petrila),
Pet ro
ll.'' oul
Du ban

intr-un 
combatanții se 
la ele pregă

tiți de replică, iar in jur for- 
număr de ad

miratori. In fața celor 34 table 
dc șah se aflau cei mai buni 
șahiști din Valea Jiului, repre
zentanți ai asociațiilor sportive 
Jiul Petrila. Minerul și Prepa
ratorul Lupeni. Minerul Vul
can. Sănătatea și T.A.P.L. Pe
troșani. Energia Paroșeni. ai 
C. S. Jiu] și Științei Petro
șani. ai mai multor școli gene
rale din municipiu, pionieri in 
frumoasele lor uniforme. Unii 
au fost obligați să cedeze du
pă puține mutări, locul lor fi
ind luat de alți doritori de a 
se afla față în față cu marele 
maestru internațional. Rezulta
tul final a fost net favorabil 
multiplului campion al Româ
niei. El a obținut victoria în 
48 dc partide, două inchein- 
d ’-le remiză. Cei care se pot 
r-mdri cu o remiză la Florin 
Gheorghiu sint Nicolae Cojo- 
caru. de la Minerul Lupeni 
(campionul pe acest an al ora
șului Lupeni) și Eugen Stîci,

fotea un mare

5 0 4 1 9—10 4 de la Știinta Petroșani. Și alți
5. I.G.L. Petroșani șahiști localnici au avut com

5 12 2 8—11 4 portări meritorii, după cum ne
6. Liceul industrial declara Florin Gheorghiu, dar

5 0 3 2 9—17 3 cărora le lipsește experiența
S. BÂLOI '■ompelițională.

Metalul

pl>.jocul Je

eu pri- 
limp de

„blitz1

permisiunea să atac
“ Iară...

maestru

N. POPA

am absolvii secția lim- 
literatura română a Fa

de filologie din Bucu
rești. lJe lingă limba maternă 

conversez în 5 limbi : en- 
germană. rusă 

nu mi -o 
modesrie.

Interviu

cu marele

international

Cu Florin Gheorghiu discuția 
se leagă repede. Este o fire jo
viala, simpatică. Nu vorbește in 
plus, ntt-și etalează personalita
tea prin cuvinte alese, ci mai 
mult prin modestie și amabili
tate. Marcat vizibil de călătoria 
de o noapte cu trenul (București 
— Petroșani), de cele 5 ore de 
alergătură și gîndire în timpul 
simultanului de la Casa de cul
tura, după care n-a mers la 
masă, ci la... Jiul — S. C. Ba
cău, tinărul campion este totuși 
volubil, comunicativ. Discutăm 
ca-nvre colegi de breaslă (este 
redactor sportiv la Scînteia ti
neretului), dar întrebările mele 
se adresează, totuși, unui mate 
maestru internațional de șah. li

mul. Acceptă, 
gîndire. Deci :

— E greu 
maestre ?

— Depinde. 1 
hui este un joc.

Pentru mine, șa- 
.... ....... .... este o plăcere, 
este o obligație atunci cînd tre
buie să reprezint culorile țării.

— Ce calități sînt necesare 
pentru a fi un bun șahist ?

— In primul rînd talent. Ta
lent completat de răbdare, per
severența. dorința de cîștig, în
crederea in reușită. I rebuie să 
ai curai, să nu te demoralizezi 
în fața eșecurilor. Orice șahișt. 
orice șahist bun vreau să zic, 
trebuie să știe că în șah sînt, 
ca în multe sporturi, trei posi
bilități : victorie, înfrîngere, re
miză. Si înfrîngcrea, deci, fa<c 
parte din joc.

— Dv. cum ați îndrăgit șahul, 
de cînd îl practicați ?

— l’e la 5 ani începeam 
ridic de jos piesele ce cade 
de pe tabla tatălui meu și 
le așez cu la locul lor. Cu tini 
pul le așezam tot mai bine 
începeam să le mut singur p

pătrățelele alb negre, 
ani am începui să joc binișor.

— Care a fost ascensiunea dv. 
pe scara dc valori a șahului 
țional și internațional ?

— La IC ani aveam cat 
ria 1 de clasificare, la 1 
eram campionul orașului 
iești, peste un an realiza 
ma de candidat de maestru, 
la 16 ani am obținut pr 
meu titlu de campion al Româ
niei. la seniori, devenind toto
dată și maestru al sportului. In 
1963, in Iugoslavia, am cucerit 
titlul de campion mondial 
juniori, atribuindu-mi-se și till 
de maestru internațional, iar pe 
te numai un an. la vîrsta de 
de ani, am ajuns mare maestru 
internațional. Pînă acum am 
devenit de 6 ori campion al Ro 
mâniei.

— Primul dv. marc succes ?
— Evident, cel din 1960, cînd 

am ieși: pentru prima oara .’am 
pion al României la- seniori.

— Dar rezultatele cele nai 
dragi ?

— Acelea care mi-au ad-is 
titlurile dc campion mondial de 
juniori și dc mare maestru in
ternațional, precum și victoriile 
la celebrii șahiști Fischer, Stein. 
Portisch, Gligorici, Ulman.

— Ce șahiști mari din lume 
apreciați ?

— Favoritul meu nr. 1. și bu
nul meu prieten, este Fischer. 
Apoi Larsen. Portisch, Keres.

— Jar din țară ?
— Vă imaginați, cred, că nu 

pot avea preferințe publice din
tre colegii mei.

să elucidăm 
cîțiva admirat 
cred profesor 

lizica, de c

dispute...
— Călătoriți mult, 

obosesc uălătoiiile?
- Călătoriile dese și lungi îl 

obosesc pe oricine, evident. Dar 
sînt și plăcute

— Uliimcle ieșiri peste bo-
tare ?

In Argentina, la Buenos
Aire' și Tucuman, unde am sus-
ținut patru simultane. lue
,u vicicni< pentru mine. și in.
R. I . a Germaniei, cu echipa
Olimpica a României.

o 
nori 

Je 
chi-

română nu I Ei

— Ce impresie v-au tăcui 
53 de parteneri din Peitoșan

— Cuiva au jucat d< 
bine și au perspective 
se. Aș fi bucuros 
că se străduiesc n 
continuare

— Ați .realizat 
în șah. Ce va mai doriii ?

— Să ajung campion in< 
Știu însă că multi vor 
lucru. Si nu-i de loc ușor.

— Sinieți pentru prims 
în Pel inșani ?

— Da și .aș vrea <t sp 
m-am simții foarte bine 
ca între prieteni adevărați, 
acasă, aș zice. Regret că 
mea a fost prea scurtă

- Poale altădată...
— Sper. Voj revent c 

în Petroșani, unde an’ 
oameni primitori, simp 
mabili. Transmiteți-le un 
din partea mea.

Dumitru GHEONEA
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Forța dinamizatoare a întregii mine

Organizația de partid să militeze 
pentru rezultate mai superioare

MARȚI 17 NOIEMBRIE

10.00

11,00

organizației de 
mil ei Uricani s-a des- 

in nota entuziasmului 
care earn, terizeazâ in 
activitatea colectivului 
unități, entuziasm de- 

voința unanimă a 
inginerilor și teh- 
frun’.e cu comu- 
depăși greutățile 
a redresa defini- 

a o ridica la ni- 
realizăi i din cc in

Conferința 
partid a 
lașurat 
general 
prezent 
a< estei 
terminat de 
muncitorilor, 
nicienilor 
mștii, dc 
existente, 
tiv mina 
veJul unor 
ce mai bune.

Modești, străini de orice ten
dință de automulțumire. con- 
șlienți câ mai există multe 
greutăți de învins, pătrunși de 
convingerea ■ ă . vstcu pot fi 
biruite și de aceea mai hotâ- 
riți ca orieind să depună în
treaga lor capacitate și putere 
de muncă pentru îmbunătăți
rea activității generale a minei, 
reprezentanții .’ontuni-tilor dc 
13 cea mai greu încercată ex
ploatare minieră din ultimii 
ani au Analizat in spiritul u- 
nei înalte exigențe și respon
sabilități munca desfășurată 
organizația lor. sarcinile cc 
revin pentru viitor. Bilanțul 
care organizația dc partid, 
ircgul colectiv de mum ă al mi
nei s-au prezentat in fața con
ferinței n-a fost, desigur, de 
natură să dea satisfacții. Este 
cunoscut câ in ultimii ani la 
Uricani au existat multe greu
tăți. unele neajunsuri care s-au 
râsfrînt 
latelor 
planului 
cărbune 
rrârile dc investiții nu au fost 
realizați in timp cc cheltuielile 
de producție au fost depășite 
pe ansamblul celor 10 luni care 
s-au încheiat din acest an. Cau
zele — obiective și subiective 
— ale acestor insatisfacții au 
fost sintetizate și in darea de 
seamă prezentata in fața con
ferinței : reasigurarea liniei de 
front active, lipsa de dotare cu 
utilaje și •- Ti: pa men t dc sus
ținere pentru abatajele fron- 
<ale. a pieselor de schimb și 
ci'or materiale, lipsa dc efec- 
lr n calificate și necalifieale.

Noasigurarea realizării ritmi
ce a planului, desele avarii și 
stagnări în producție ca urmare 
a asistcnțe’i tehnice necorcspun- 
zâ'oare la locurile dc 
ne: provizionarca 
»"--.’cr:ale a formațiilor 
cm. slaba preocupare 
c.-carea unor condiții 
dc muncă si de viață.
1 a forței de muncă, lipsa de 
s-iEcitudine din partea unor că
tre față dc propunerile, cere
rile și sesizările muncitorilor, 
aplicarea excesivă si fără dis- 
cernămint a unor sancțiuni pe 
linie administrativă și alic stări 
de lucruri negative au dus la 
crearea în rîndul colectivului 
a unui climat dc tensiune în
cordată. la descurajare și slă
birea interesului față dc mersul 
producției.

E bine
de natură subiectivă în general 
cunoscute de acum, au fost re
levate și in conferința de par- 
1id pentru că. așa cum au do- 
vedit faptele, curmarea lor ca 
urmare a măsurilor luate pen
tru întărirea muncii de partid 
și a îmbunătățirilor aduse in 
•onducerea exploatării a deter- 
m:nat a cotitură in activitatea 
economică a minei. Tn luna 
septembrie mina a dat un plus 
de aproape 21 000 tone de căr
bune față de august. înregis- 
t'ind o creștere a productivită
ții muncii de la 1.415 tone/post 
L 1 iru tone/post. iar in luna 
c -tombrie a realizat planul do 
> ■ K-'if in întregime și a de
pășit productivitatea planificată 
cu 37 kg /post. In mină 
creat un climat sănătos, 
rabil mobilizării întregului 
îectiv la realizarea 
de producție, la o 
organizare a muncii. 
(Fsciplinci.
rii 
de 
câ 
la 
tă

în 
a 

de 
Și

de 
le 
u 

in-

negativ asupra rezul- 
ccononrtice. Indicatorii 

la producția Tiziiâ in 
și la pregătiri, la lu-

muncă, 
ritmică cu 

dc lu- 
pentru 
optime 

fiu. lua-

■ă aceste neajunsuri

s-a 
fa co

co
șa roi ni lor 

mai bună 
. întărirea 

creșterea răspunde- 
cadrelor dc conducere față 
'•rearea condițiilor de mun- 
de așa natură incit fiecare 
locul său dc muncă să poa- 
produce mai din plin.

R -levind acest climat bun, 
sănătos, generat în primul rînd 
de abnegația cu care comu
niștii iși îndeplinesc sarcinile 
.și atribuțiile lor. participanții 
ia dezbateri au dovedit o ac
centuată preocupare pentru

soarta viitoare a producției.
— Conferința noastră — a- 

răta tov. ing. Nicolae Nicorici, 
din torul exploatăm, se desfă
șoară intr-o situație îmbunătă
țită. insă nedefinitiv pusă la 
punct. Mergem pe un drum 
bun, obținem rezultate mai bu
ne, dar acestea se ccr conso
lidate. iar noi trebuie sâ tin
dem spre obținerea unor reali
zări mai mari, pe măsura do
tării tehnice și a capacității 
colectivului. Mina este pusă in 
mișcare de mineri, de oameni, 
iar in fruntea lor se află co
muniștii, organizația de partid. 
De felul in care va munci or
ganizația de partid, fiecare co
munist. va depinde rodul num
ii întregului ole tiv pentru că

Conferința 
organizației 

de partid 
de ia E. M. 

Uricani
oamenii văd in fiecare gest, in 
fiecare faptă a comuniștilor un 
modei de urmat. Indeplinindu-și 
exemplar obligațiile. membrii 
de partid vor susține acel su
flu nou caic s-a creat la mina 
noastră, antrenind alături de ei 
pe toți cei din jur la o muncă 
susținută, la folosirea integrală 
a timpului de lucru pentru că 
numai prin muncă se poate 
crea o perspectivă mai bună 
pentru mină, pentru condițiile 
de viață ale fiecăruia.

Dind expresie sentimentelor 
de înaltă responsabilitate, 
atașament profund față dc 
litica partidului pe care le 
trese comuniștii și toți cei 
jurul lor. numeroși delegați, 
printre care tovarășii Gheorghe 
Scorpie, șef de brigadă intr-un 
abataj frontal, Mihai C'eucă, 
Dumitru Vișan, Constantin Gră- 
dinaru. de asemenea, șefi de 
brigăzi, ca și tovarășii ing. Cris
tian Dincscu. șeful sectorului II, 
Dumitru Pcnciu. șeful sectoru
lui dc investiții, ing. Zoltan 
Scroban. șeful de echipă Con
stantin Modîlcă și alții au ară
tat că 
pe care 
hotărîți 
xemplar 
ție. să 
prevederile 
subliniat 
cosita tea 
vegheze 
nătățirca 
ganizatorice, să pretindă cadre
lor dc conducere ..de la direc
tor pină la șef de echipă. în
deosebi acelora dintre ei care 
sint membri do partid", să do
vedească întreaga 
in organizarea și 
activității de producție.
sigure o bună aprovizionare lo
curilor de muncă. întreținerea 
și funcționarea corespunzătoare 
a utilajelor, respectarea norme
lor do tehn’oa seourtății mun
cii.

Tovarășul Cornel Ci urcă, 
maistru în sectorul VI — trans
port. a subliniat in cuvînțul 
său necesitatea unei mai mari 
preocupări pentru întărirea dis-

de 
po
li u- 
din

minerii din formațiile 
le conduc sint ferm 

să-și îndeplinească e- 
sarcinile de produc- 

depășeaseă substanțial 
planului. Ei au 

in același timp ne- 
ca noul comitet să 

Îndeaproape la imbu- 
activității tchnico-or-

răspundere 
conducerea 

să a-

ciplinei in rindurilc tuturor co
rn tnișiilor față dc sarcinile de 
producție, față de avutul ob
ștesc. In trecut, a arătat vor
bitorul. in comitetul de partid, 
in birourile organizațiilor dc 
bază, in adunările generale, nu 
s-a luat atitudine fermă față 
dc unele abateri de la disci
plină, fată dc stări dc lucruri 
care au 
urma și 
a slăbit 
că cine
de la disciplină, indiferent cine 
este persoana lui. trebuie tras 
la răspundere și criticat. Sint 
de asemenea de părere că or
ganizațiile dc partid să acțio
neze pentru a 
nie dc masă 
pentru a întări 
ță dc utilaje, 
tcrialc. Nu este 
rom mereu materiale și 
je. ci trebuie să gospodărim 
mai bine pe cele caro le avem. 
In mină există sute de tone 
de metal, pentru a cărui strân
gere și valorificare ar putea să 
fie mobilizat 
retul nostru.

Mai mnl*i 
care tovarășii 
scdintol 
lui, 
ml comitetului U.T.C. pe 
nă și alții au subliniat, 
vântul lor. necesitatea ca 
; tivitatca viitoare organizația 
de partid să se sprijine in rrai 
marc măsură pe comuniști. ) • 
întreaga masă dc salariați. să 
îndemne în acest sons in mai 
maro măsură și organizațiile 
de sindicat și U.T.C.

— SâJariatii minei, a nrăiat 
tovarășul Nicolae Bădescu, 
maistru minor, găsesc in pre
zint răspuns problemelor cu ca
ro se adresează organizației dc 
partid, conducerii exploatării. 
Asa e bine. Aceasta le intă- 
i 'o încrederea in organele do 
conducere, ii apropie mai mult 
d? aceste organe. îi determină 
să muncească cu mai multă 
tragere do inimă. De aceea tre- 
biro sâ perseverăm pe acest 
drum.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvântul tova
rășul Gheorghe Furdui, socre

ai comitetului municipal 
Fclicitind organiza-

dus la rămînerea in 
aceasta a dăunat mult, 
răspunderea. Consider 
săvârșește o abatere

dezvolta o opi
nia i puternică 

răspunderea fa- 
mașini și ma- 
suficicnt să ce- 

utila-

cu succes iînc-

vorbito-: prm’.re
Liviu Bota, pre- 

s:,',:--atu- 
Nicolae Popescu, secrcta- 

mi- 
în cu- 

in

ve- 
ac- 

a 
co- 
or- 
îm- 
sti-

tar
dc partid.
ția de partid, cadrele de con
ducere. întregul colectiv al mi
nei pentru redresarea procesu
lui dc producție, pentru efor
turile pe care le depun in 
dc rea îmbunătățirii întregii 
tivităl.i a minei, vorbitorul 
reliefat necesitatea ca noul 
miteț de partid, birourile 
ganizațiilor de bază să-și 
bunătăt.cască in continuare
Iul și metodele de muncă, să 
se o upe mai îndeaproape de 
rezolvarea sarcinilor de produc
ție. să acorde atenție sporită 
întăririi rîndurilor partidului, 
să îndrume mai concret acti
vitatea organizațiilor dc sindi
cat și U.T.C.

Răspunderea și competența 
cu care au fost dezbătute cele 
mai importante aspecte ale ac
tivității dc partid, ale întregii 
munci dovedesc maturitatea or
ganizației dc partid dc la mi
na Uricani. constituie o garan
ție că membrii de partid, in 
fruntea întregului colectiv dc 
muncă, se vor dovedi la înăl
țimea cerințelor și vor întim- 
pina sărbătoarea semicentena
rului partidului cu rezultate 
din cele mai Lime.

M. CR»STESCU

18,00

18.30

Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Telcșcoală. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.
La 1 000 grade Celsius 
— emisiune pentru ti
neret. Din rezultatele și

19.15
19,20

19,30

tradițiile învățămintului 
metalurgic romanesc 
prezentate de cadre di
dactice și studenți ai 
facultății de metalurgie 
din București.
Cintați cu noi. Emisiu
nea prezintă aspecte de 
la Festivalul cultural- 
artistic desfășurat la 
Belgrad, in vara aces
tui an.
Publicitate.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară.

20,00

20.30

22,00

22,30
22,40

23,00

Handbal : „Trofeul Car- 
paiilor". R. D. Germa
nă — Iugoslavia (mas
culin) — repriza a II-a. 
Transmisiune de Ia 
Cluj.
Seară de teatru : „Ciu
ta* de Victor Ion Popa. 
(Premieră pe țară).
Prim plan. Șcrban Cio
cul eseu.
Telejurnalul de noapte. 
Muzicorama — revista 
actualităților de muzică 
ușoară.
închiderea emisiunii.

I

Școala generală nr. 2 din 
Lonea. in colaborare cu Li
ceul industrial minier a or
ganizat in seara zilei de 14 
noiembrie o reuniune tovă
rășească ce s-a bucurat de 
mult succes. La succesul ci a 
contribuit programul intere
sant cu pare organizatorii 
s-au prezentat în fața elevi
lor — concursul de cultură 
generală pe teme de mate
matică, fizică, biologic, lite
ratură. concursul celor mai 
buni dansatori. De aseme
nea. la reușita acestei acțiuni 
a mai contribuit preocupa
rea cadrelor di dai lire care 
i-au sprijinit îndeaproape pe 
organizatori.

Cf-Hute.
PETROȘAN1 — 7 Noiem

brie: Alfa. Romeo și Juliela 
(16—1î: noiembrie); PETRI- 
BA: Argoman superdiabolieul 
(15 — 17 noiembrie); I.ONF.A 
— Minerul: Acțiunea ..Vul
turul (16—18 noiembrie): 
BARBATENT • Atentatul de 
la Sarajevo (17—18 noiem
brie): VULCAN : Ghici cine 
vine la cină (16—18 noiem
brie); LUPENI — Cultural: 

~ întâlnire la vechea moschee 
(16—19 noiembrie): Muncito
resc: Jocul care ucide (17— 
18 noiembrie).

X
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Vînătorească
dar adevărată
Aflat la pindă in seara zi

lei de 5 noiembrie m aștep
tarea lui Moș Martin 
făcuse ravagii 
de pruni de j 
Sașei, vinătorul 
a fost martorul 
tacol deosebit. I 
pentru urși 
simultan două i 
coada lungă și .« 
ma vânătorului • 
spre cele două 
O detunălură a 
cerea nopții, iar 
recoltai cu o singură descăr- 
cătură de armă două blăni 
de vulpe in loc de una de 
urs. E și aceasta o perfor
manță.

care 
prin livezile 
pe dealurile 

Ciur loan, 
I unui spec- 
La momeala 

s-au prezentat 
cumetre cu 
stufoasă. Ar
s-a îndreptat 

mogîldcțe. 
spintecat lă- 

■ vînălorul a

Repartiție
CU

MIERCURI 18 NOIEMBRIE

7.00 Radio- 
Viața cărților: 
limba germană; 
știu; 11,45 Sfa- 

12,00 Muzică u- 
12,30 Intilnire cu me- 

și interpretul 
Radiojurnal: 

săplăminii;

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9.30 Mu
zică și actualități: 
jurnal: 9.30
10.10 Curs de 
10,30 Vreau să 
tul medicului: 
șoară;
lodia populară 
preferat; 13 00 
14,00 Compozitorul 
15.00 Serial radiofonic pentru
tinerii ascultători: 15.30 Melo
dii lăutărești; 16,00 Radiojur
nal: 16.30 Consultație juridică: 
17,05 /Antena tinerelului; 17,30 
Muzică populară; 18,03 Știință, 
tehnică, fantezie; 18.30 Cântecul 
e pretutindeni; 19.00 Gaz.eta 
radio; 19.30 Așa ciută pe la 
noi — muzică populară: 20.05 
Tableta de seară; 20.10 Micro
recital Luigi Ionescti; 20.20 Ar
gheziană; 20,25 
preferate: 21.00 
literaturii: 21.20 
nel Popescu;
poetic: 21,35 Solistul serii — 
Al Martino; 22.00 Radiojurnal; 
22.20 Sport; 22,30 Pentru mag
netofonul dv.; 23,00 Concert de 
seară; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Zece melodii 
Capodopere ale 
Orchestra Cor- 
21,30 Moment

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
Spre aducere aminte

STARTUL ÎN
(Urmare din pag. 1)

moderni-tinderii mecanizării și 
zării.

Luarea unui demaraj 
că in primele zile ale 
1971, este condiționată, 
s-a mai subliniat în ziarul nosliu, 
de lichidarea tuturor răminerilor 
în urma. Se știe că în industria 
extractivă octivitotea de produc
ție este trenată de neindeplini- 
rea integrală a planului la ex
ploatările miniere Vulcan, lonea 
și Bărbăteni. In aceste 
țări sint necesare din 
conducerii Centralei ' 
eficiente măsuri 
tăti pentru redresarea urgentă o 
activității economice. Revirimentul 
care s-o produs Io mina Uricani, 
unde aplicarea fermă a unor 
măsuri judicioose a determinat 
o cotitură fovorobilă in activita
tea minei este 
semnificativ în

Desfășurarea 
tății economice 
determinată in

bun in- 
anului 

așo cjtn

corespunzotoore o 
tehnico-moteriale. 

oro actuală situcția 
in cele moi multe 
din municipiu cu 

nu este de na-

exploo- 
i porteo 
cărbunelui 

și responsobili-

cit se poote de 
această privință, 
normală a oclivi- 
în anul viitor este 
mare măsură de

asigurarea 
apiovizionării 
Or, pină la 
contractărilor 
întreprinderi
diferiți furnizori 
tură să linișteoscă, îndeosebi u- 
nitățile din cadrul Centrolei căr
bunelui. Lipsuri in asigurarea 
planului de aprovizionare tehnico- 
materiolă pentru anul 1971 sint 
și Io 
ganizoțiile comerciale și 
ale căror comitete 
nu s-au străduit să 
timp contractoreo 
materiale, piese de 
șini și utilaje. Învățămintele 
vitătii din acest an. cind 
unor materii, malerioie, 
de schimb etc. a creat 
greutăți în activitoteo unor 
tăți economice or trebui 

rîndul comitetelor 
moi mare 
privință și 
rezolvarea

Viscoza" Lupeni, I.G.C., or- 
altele 

de direcție 
realizeze din 
Io molerii, 
schimb,

1971

zească în 
direcție o 
în această 
termine la
tuturor răminerilor in

ma- 
octi- 
lipso 
piese

serioase 
unî- 

să tre- 
de 

raspunde'e 
să le de- 
grobnică a 
urmă pri

vina oprovizionarea tehnico-male- 
riolă.

In toate unitățile economice, 
adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și olegeri in or
ganizațiile de partid au dezbă
tut pe larg cu multă răspundere 
problemele de care depinde asi
gurarea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan pe anul 1971 
și - pe " 
prinse, a 
făcute de 
oameni oi 
tăriri bine 
măsuri eficiente în această pri
vință. Ceea ce este important 
acum este trecerea Io fonte, să 
se ocționeze cu promptitudine 
pentru moterializarea lor.

întreaga muncă polilică-educa- 
tivă de masă trebuie să 
mine un puternic avint 
reolizoreo în întregime a obiec
tivelor propuse a se înfăptui in 
ocest on în vederea asigurării 
tuturor condițiilor pentru reoli
zoreo exemplară o sorcinilor din 
pionul pe anul viitor.

boza analizelor intre- 
propunerilor valoroose 
comuniști, de ceilalți 

muncii — s-au luat ho- 
judecote, cuprinzind

Făcîndu-i-se dor de ducă 
Ștefan Gergely a plecat din 
orașul Lupeni. La plecare a 
predat în .dar* cheia locu
inței sale de pe strada Bu- 
cegi nr. 15/1 și repartiția lui 
Vasile Negru. Având reparti
ția in buzunar, Vasile Negru 
a falsificat-o pe numele său. 
Falsul a fost însă descoperit, 
iar făptașul obligat să pre
dea cheia 
in speță 
sește. De 
repartiția

și repartiția. Fapta, 
falsul, se pedep- 
unde se vede că 

ilegală e cu bucluc.

Timp pentru
reflecții9

deter- 
pentru

Cu planul cincinal îndeplhiit

Lui Georgică Bont ea îi pla
ce să se autointituleze Don 
Juan-ul 
pretind 
ani de 
soția și 
Măriuța 
riucăi ii plăcea, de aseme
nea, să facă pe Dona Juana. 
Aceasta este explicația 
rindu! ei și-a părăsit 
și cei doi copii. Don 
s-a plictisit repede 
Dona Juana. A întâlnit 
„Măriută" pe care a

Lupeniului. Inter- 
acest rol. după 12 

căsnicie, și-a părăsit 
copilul plecînd cu 
Miclca la Dilja, Mă-

(Urmare din pag. 1)

I
I
I

I

special in mixte cu 6 la sulă.
E demn de menționat fap

tul că exploatarea minieră 
Lupeni a dat peste plan 271 410 
tone cărbune brut, dind in 
acest fel preparatorilor un 
sprijin prețios, concret in rea
lizarea sarcinilor încredințate. 
Reparațiile de pe parcurs au 
fost executate in bune condi- 
țiuni, cu aportul dat de Uzina 
de utilaj minier Petroșani.

Preparația cărbunelui Lupeni 
se angajează ca pină la sfir-

șitul anului să dea in 
252 000 tone producție 
ceea ce echivalează 
70 000 000 lei depășire la 
ducția globală.

S-au evidențiat, in toți acești 
ani, echipele conduse 
lase Goia, Gheorghe 
Gheorghe Oprișan de 
spălare, Ana Sav de 
sortare, loan Tripon, 
Klasnici și loan Stean de 
secția electrică, Andrei Drol- 
singer, Carol loja de la în
treținerea mecanică, Ernest Po
pescu și Emil Alecu de la de-

(Urmare

plus 
netă, 

cu 
pro-

de Năs- 
Trifoi și 
la secția 
la secția 

Mateas 
la

poul de locomotive al prepa- 
rației, Mircea Bulzan, mecanic 
de locomotivă, loan Brișoan de 
la centrala termică, Ale
xandru David de la secția qos- 
podărie.

S-au mai relevat contribuția 
maiștrilor losif Ghiciu și Li
vius Avramescu. Dintre șefii de 
sectoare și servicii menționăm 
pe ing. Tudor Geamănu, șeful 
sectorului preparare, Nicolae 
Hroștea, șeful sectorului de 
transport și ing. Adrian Panga- 
los, șeful serviciului mecano- 
energetic

I
I I

câ la 
soțul 
Juan 

și de 
o altă 
căutat

s-o cucerească. In calea noii 
salo aventuri a stat însă I. 
N. Spre a-și înlătura rivalul, 
i-a tras o bătaie zdravănă. 
Cu aceasta s-a încheiat si ca
riera de Don Juan a lui Geor
gică Bon tea. Acum
ză o perioadă do calmare 
și reflecții asupra 
sale.

urmea-

faptelor

Victimă a propriei 
credulități

0
li se acordă atcn- 
dovedcște și fapta!

* du
că

Tn stația de autobuz.- din 
cartierul Aeroport. călători 
multi. Așteptau sosirea auto
buzului. La ora 18 și 35 dc mi
nute a sosit autobuzul 31 IID 
J 616 condus de șoferul Pam- 
fil Man N-au urcat însă 
zece persoane că șoferul

nici 
a și

pornit, deși pe scară se afla 
muncitorul Constantin Coca, că- 
ruia-i prinsese piciorul cu 
Șoferul a oprit mașina 
ci ți va i 
loriul1, i 
cuvinte 
Nicolae

ușa. 
a oprit mașina la 

metri la insistențele cc- 
călălori adresind 
jignitoare 

Bizu. De

apoi
călătorului 

ce o fi fost

grăbit și nervos conducătorul 
autobuzului, nu știm. Dar că 
nu are voie sâ plece din stație 
cu ușile deschise și călători pe 
scară, nici să jignească pasa
gerii, O știe și el. Totuși ii mai 
reamintim o dată.

Așteptăm 
un răspuns

laboratoare nu 
ția cuvenită o 
— de necontestat, confirmat 
personalul laboratoarelor — 
salariații serviciilor comerciale, de 
producție și administrativ nu prea 
obișnuiesc să le viziteze in depla
sările lor pe teren.

( oletăria .,1 .norii* din Piața 
Victoriei, cu toate meritele -i 
(asupra cărora nu ne-am propus 
să insistăm), funcționează in tina 

autorizație de 
protilul 
cont re-
nu a 

ale 
desface 
în sa

in limp ce 
coniac e te

fără..
De altfel, 
schimbat, dar

FILM RATE

,.Nu știm ce să mai credem 
despre imbunătății ea pe care 
au făcut-o electricienii, pe sțra- 
da noastră, vorbesc citeodală, 
cind iși aluc aminte de ne
cazul i. locuitorii din satul 
Cimpa. strada Burdești. îna
inte vreme, cind pe stradă erau 
..iimai stilpi 
lumină 
nopții,
stilpi de lemn, 
alții, dc beton, dar
\ em lumină. Noi credent că era 

..timpul lemnu- 
strada e lungă 

nop- 
s-ar 
sâ-și 
ducă

de lemn, 
în 
mai 
fost 
nu

suficientă 
Acum nu 

au

aveam 
timpul 

avem 
băltiți 

mai a-

incmatografului
— liniște și in- 

Ccran eroii parcă 
dar in 

incit 
mut. 
croi 

incit

discuție 
aude nimic 

â filmul c

In sala 
din Petrila 
luneric. Pe 
mimează o 
sulă nu sc 
ai impresia
Deodată vocile adorași 
se aud atit de tare, 
spectatorii iși astupă urechile. 
Apoi rularea filmului sc in- 
trerupe. Și așa de 5—6 ori 
in timpul unu; singur spec
tacol. Spe țal.'v ii in- ep să

pină se a-fluiere strident 
prind luminile.

— Or fi aparatele vechi și 
din ;auza aceasta vedem fil
mele in rate — și-au spus 
cițivy spectatori. Unul mai 
îndrăzneț, deși pe ușa came
rei de proiecție seria „Intra-

erau de vină, nu aparatele 
de proiecție, ci opera lot ul. 
Dacă e ..defect* operatorul, 
propunem să lie reparat, iar 
dacă nu se mai poate repara, 
eventual schimat. Spre a 
exista nici un dubiu, in 
bina operatorului dc la 
nematograful l’etrila s-au 
cal cărți și in ziua de 
octombrie a. c.

nu 
ca- 
ci- 
ju-
26

Nicolae GOGELESCU 
corespondent

bine in 
Oricum,

2—3 kilometri și 
întunecoase. Nu 

vină electricienii, 
de beton și să-i 
i-au adus ?" 

întrebarea (nu lipsită de 
a țăranilor caic con- 
o mai veche ințelepciu- 

așteptăm un răspuns din 
Dacă 

însoți'

din pag. 1)

in

mai 
lui", 
de vreo 
țile sinț 
putea să 
ia stilpii 
de unde

La 
file 
firmă 
ne) așteptăm un 
paitei SD.E.E. Petroșani 
se poate, un răspuns 
de fapte concrete...

1. M.

legii, adică 
funcționare, 
unită',ii s-a 
tul de direcție al T.A.l’.I . 
sesizat adevăratele cerințe 
consumatorilor. „Cofetăria” 
intr-o singură zi prăjituri 
loare de 200—300 lei, i' 
consumul de cafea și 
de zece ori mai mare.

★
Cantina minei Dilja 

de puțin timp intr-un 
Cu toate acestea, e departe de a 
putea li numită model. Camei t 
de baie destinată personalului e 
transformată in magazie, (la dna 
vizitei noastre sub duș se aP.a.i 
materii prime), grupul sanitar tunc- 
ționează doar parțial. Cantina na 
e dotată cu suficiente halate pen
tru personal, cu prosoape, sttdă, 
•apun, petii de unghii, 
veselei se folosesc (.. 
detergenți pentru rule, 
cu mai mult sprijin din 
gospodarilor, cantina s-ar 
zfntat altfel. Dar, aflată 
stăpîni (E. M. Dilja și 
aceste amănunte ale curățeniei <înt 
scăpate .din vedere. Nere^pccl-fca 
norme'or de igienă începe de «a 
aglomerarea excesivă a abonaților 
la ghișeu (dar, de vină nu int 
alsonații), și continuă cu aglome
rarea bucătăriei unde accesul per
soanelor străine (nesupuse normelor 
dc control medical) este, surpiinr.î- 
or, admisă.

★
Alte constatări, alte abateri de 

a normele de igiena ne a prile
juit vizita efectuată la Fabrica dc

sudf, 
’. la spălarea 
(contraindica') 

Desigur, 
partea 

fi p re
intre doi 
BAT),

lapte de la Livezeni. Aici proce.ul 
de spălare a borcanelor mai po.. 
te fi încă îmbunătății. De curind, 
fabrica a lost dotată cu un aparat 
util controlului de calitate, dar 
aparatului ii lipsește... canea teh
nică fără de care nu poate ii uti
lizai. Această nepotrivire denotă 
ca anumite deficiențe ce țin dc 
forul tutelar încă nu au fo<i
întregime înlăturate. I a halele din 
Petroșani (vineri. 13 nov.), canti
tăți însemnate de produse agro- 
alimen'.are se aflau expuse pe »ol, 
în timp ce unele raliuri erau ocu
pate de produse industriale ca 
articole de menaj, dc incălțămime, 
tricotaje : dormitoarele nu trălu- 
cesc de curățenie : față de invadă
rile realizate de Administrația pie
țelor. se fac prea puține cheltuieli 
pentru întreținerea curățeniei, 
tru menținerea unei stări de 
obligatorie etc.

★
Nu avem pretenția că am epui

zat toate domeniile în care igiena 
constituie o obligație sine qua non 
a funcționării unor un’lăți, sau 
toate constatările prin intermediul 
cărora am Jorit să arătăm 
pentru întronarea unei 
igienă corespunzătoare 
lua încă multe măsuri, 
mm, nici conducerile unităților 

virtutea spiritului 
cc trebuie să primeze

exista 
sau m.u 
prilej. ( 
in faptul 
exemplară, 
strictețe a normelor de igienă 
se poate concepe un comerț c 
zat, o deservire in localurile 
blice la nivelul etapei ce o 
curgem. Curățenia trebuie să 
impusa pretutindeni, trebuie 
bătută tendința de a lăsa ' 
rile la voia intimplării după prin
cipiul ,.cum a mers pină acum, 
merge și dc azi înainte*. De!,, 
țele semnalate constituie 
surse de îmbolnăvire, 
cărora sînt datori să 
primul rînd salariații 

onducerilc acestora.

și a!le deficient 
mari, nesemna aie 
cea cc eMe esențial con-tă 

că. Iară o curățenie 
fără respectarea cu 

nu 
c:vili- 
■ p.i- 

par- 
lic 

com- 
lucru-

Aleea Liliacului 
nu se poate spu- 
are inimă bună.

Petru Chiriță 
Zaharia câ-l 
primească in 

găsește serviri

•zatc — in 
obiectivitate
— nu vor emite pretenția că nu ai

O singură sală a devenit, 
la laboratorul de patiserie din 
Petroșani al T.A.P.L.. atît bu
cătărie, cit și sală de fabri
cație, magazie, vestiar ele. 
Materiile prime nu sînt păs
trate la temperatura indicată, 
personalul nu poate executa 
corespunzător spălarea usten
silelor de lucru. Mai poate 
fi vorba de o igienă asigu
rată conform prevederilor 
legii ?

va 
-î- 

to.ttc. 
împotriva 

acționeze in 
intreprinde-

Despre Zaharia Isaia, ce lo
cuiește pe 
din Lupeni, 
ne că nu
Solicitat de 
(asa susține 
cheamă) să-l 
casă pină iși
și locuință. Isaia i-a oferit cu 
mărinimie întregul aparla- 
menl. Intrusului i-a mai ră
mas după aceasta doar „preo
cuparea* cum să-l .răsplă
tească" pe Zaharia Isaia. 
Cu primul prilej a făcut o 
furindu-i îmbrăcăminte și alte 
obiecte 
1 090
Isaia 
să-i 
său
hainelor. Numai de l-ar g

in valoare de peste 
Iei și d’cnărîn'l. Acum 
iși caută „chiriașul" 

mulțumească la rândul 
că l-a ușurat dc g'

I. BABA
D. CRIȘAN
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de stat din SiriaLovitura

de față, scrie agenția 
Presse, intense schim-

la Hanoi delegația guverna
mentală romană, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru ol Comitetului Execu
ți.', al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
care, la invitația guvernului 
R.D. Vietnam, face o vizită 
de prietenie in această țară. 
Pe aeroportul Gia Lam au so
sit in intimpinarea delegației 
tovarășii Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al 
guvernului, Ngo Minh Loa, 
ministrul alimentației publice, 
Hoang Van Diem, vicepreșe
dinte al Cabinetului pentru 
afaceri economice de pe lin
gă președinția Consiliului de 
Miniștri, Hoan Van Tien, ad-

lui exterior, Tran Duy Hung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, 
și alte persoane oficiale. Au 
fost de față Truong Cong 
Dong, șef a.i. al Reprezentan
ței speciale a guvernului re
voluționar provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud la Hanoi, 
Van lu-pin, ambasadorul R.P. 
Chineze la Hanoi, și alți mem
bri oi corpului diplomatic a- 
creditați la Hanoi.

Luni, delegația guvernamen
tală română, condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, 
și-a început convorbirile 
delegația guvernamentală

cu
___s_____________ __ a 
R.D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi. Discuțiile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Întîlnire C. Burt ea N.S. Patolicev
MOSCOVA. 16. - Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România. Cornel Burtică, s-a m- 
tilnit luni cu N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice. Cu acest pri
lej, au fost discutate probleme 
ole schimbului reciproc de măr-

furi pe perioada 1971 - 1975 și 
posibilitățile de lărgire a aces
tuia.

Totodată, a fost examinat 
sul livrărilor reciproce de 
furi pe anul in curs.

Intilnirea a decurs intr-o 
mosferă tovărășească, de 
legere reciprocă.

at- 
ințe-

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Generalul Hafez Assad, minis
trul apărării în Siria, a preluat 
puterea la Damasc, și, în 
prezent, toate punctele cheie 
din capitala siriană se află sub 
controlul armatei — relatează 
agenția egipteană de informa
ții MEN. Relatind despre lovi
tura de stat din Siria, agen
țiile de presă remarcă, totodată, 
că la Damasc viața se desfă
șoară normal, iar comunicațiile 
rutiere și telefonice nu au fost 
întrerupte. Singurul indiciu 
exterior al unor evenimente 
ieșite din comun îl constituie 
prezența patrulelor militare pc 
străzi : armata ocupă, de ase
menea, sediile radioului și te
leviziunii. precum și ale ziare
lor „Al Baas“ și „Al Saura*.

Agenția France Presse men
ționează însă că în cursul zilei 
de duminică ar fi avut loc în 
capitala siriană demonstrații și 
contrademonstrații organizate 
fie în favoarea noii conduceri, 
fie împotriva ei. Se pare, de 
asemenea, că în incinta Univer
sității din Damasc ar fi izbuc
nit ciocniri între partizanii ce
lor două tendințe.

Pe de altă parte, anunță co-

rospondenții agențiilor țic 
să, generalul'Hafez Assud, 
i-a eliberat pc, toți liderii, 
tidului Bass arestați in timpul 
preluării puterii, cu excepția 
lui Salah Jeddid. secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Baas, Mohamed Aid Achawi, 
fost ministru de interne și ex
terne și membru al organiza
ției palestiniene ..Al Saiku". 
și Fawzi Reda, membru al Co
mandamentului interarab și 
regional al Partidului Baas, a 
angajat contacte cu reprezen
tanți ai civililor in vederea rea
lizării unui compromis. In mo
mentul 
France

Pl( buri de vederi au loc intre el 
și Nureddin Atassi.

Ziarul „Al Goumhuria" ’ din 
Cairo menționează că actualul 
curs al evenimentelor din 
se datorește divergențelor 
rute în timpul celei dc-a 
sesiuni Extraordinare a 
greșului Partidului Baas 
gruparea civilă, condusă 
Salah Jeddid, și cea militară, 
condusă de generalul Hafez 
Assad, in ceea ce privește ori
entarea politicii interne și ex
terne a Siriei.

La Damasc nu a fost dată nici 
o informație oficială asupra 
schimburilor survenite in aces
te zile.

Siria 
apă- 
10-a

Con- 
intre 

de

A
In urma acordului polono-vcst-gerniau

Satisfacție la Bonn
BONN 16. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș 
transmite : • „Guvernul federal 
este foarte satisfăcut de 
acordul polono-vest-german“, 
a declarat la Bonn pur
tătorul de cuvînt oficial al

Comunicat comun 
sovieto-italian

i • mare di

«

one e"
al firmelor constructoare și una 
din cele mai importante rațiuni 
ale elaborării proiectului, înce
put în 1962. Zburind cu o ase
menea • - ~
durata de traversare a 
ticului pe ruta Paris sau Lon
dra — New York cu aproape 
două ore.

Pentru a fi convenabilă con
struirea sa in serie, este ne
cesară asigurarea vinzării a cel 
puțin 200 de exemplare. Ceea 
ce constituie insă pentru con
structori un element încuraja
tor — viteza — reprezintă pen
tru companiile de transport ae
rian un motiv, deocamdată, 
rezervă (nici una din cele 
companii care au prezentat 
anii trecuți opțiuni pentru 
de aparate nu și-a transformat 
dorința in comandă fermă). 
Mai mulți reprezentanți ai a- 
cestor companii au declarat că 
așteaptă ca diversele probe ale 
prototipurilor să confirme că 
prețul unui aparat — 125 mi
lioane franci — este justifi
cat și amortizabil.

Rezerva manifestată de com- 
panîilo de transport aerian arc 
ia bază o serie de motive o-

viteză. Concorde reduce 
Atlan-

biective. In primul rînd, se con
sideră că prețul de achizițio
nare a crescut in ultimul timp 
mai repede decît vitezele a- 
tinse de aparat. Viteza de 2 
sau peste 2 mach este reali
zată de către motoarele „O- 
lympus-593". construite de 
Rolls-Royce cu un consum spo
rit de combustibil. Adăugind și 
prețul de cumpărare, compa
niile au apreciat că în aceste 
condiții prețul unui bilet va fi 
aproape dublu față de cel pen
tru aparatele subsonice. Dat fi
ind și numărul mic de locuri 
(130) al unui avion „Concorde11, 
se exprimă îndoieli cu privire 
la rentabilitatea acestuia.

sondaje de opinie e- 
in rindul unor călă- 
diverse categorii s-au 
cu rezultate nu prea 

concludente. O parte dintre a- 
ceștia preferă să călătorească 
o perioadă mai îndelungată, 
dar plătind mai puțin, iar o 
alta preferă viteza, acceptind 
supraprețul. De altfel, răspun
surile acestor două categorii 
au fost luate ca argument de 
diferitele companii de trans
port.

Pe de altă parte, actuala a- 
glomerare a traficului aerian

de Citeva
16 fectuate
in toii din
74 încheiat

ridică și probleme 
privința construirii 
speciale de aterizare, ceea ce 
ar presupune cheltuieli supli
mentare din partea companiilor.

Un motiv în plus de îngri
jorare pentru inițiatorii proiec
tului ..Concorde" îl constituie 
zgomotuț foarte puternic pe ca
re turbinele aparatului îl pro
duc. Fenomenul a fost obser
vat și a provocat reacții ne
gative mai ales în Marea Bri
tanic, unde șocul („bang") a fost 
resimțit pe un culoar de 60 
km lățime. Pe un traseu rec- 
tiliniu lung de 1 300 km și 
pornind din nord-vestul Scoției 
către Golful Biskaya, radare 
speciale măsoară efectele pro
vocate la sol de ,.bang-ul“ su
personic. Dar. pînă la conclu
ziile specialiștilor în acustică, 
sînt cunoscute protestele și ce
rerile pentru despăgubiri ale 
194 de cetățeni, adresate mi
nisterului britanic al apărării 
și unor societăți de asigurări. 
Or, în mod firesc, companiile 
de transport aerian nu pot să 
nu țină seama de acest aspect. 
Ele așteaptă rezultatele unor 
zboruri „de la aeroportul Heat- 
how la Kennedy, cu o încăr
cătură rentabilă și

tehnice în 
unor piste

guvernului, Conrad Ahlers. El 
a arătat că ministrul de exter
ne vest-german a convenit cu 
partea poloneză să se treacă 
la un proces de normalizare a 
relațiilor polono-vest-germane 
pe baza unui tratat, spre a se 
începe, astfel, opera de recon
ciliere între cele două state.

Conducerea partidului social
democrat,-întrunită în ședință 
de lucru la Miinchen. a salutat 
acordul intervenit între delega
țiile poloneză și vest-germană, 
apreciind pozitiv activitatea 
desfășurată la Varșovia de mi
nistrul federal al afacerilor ex-

ROMA 16 (Agerpres). — Mi
nistrul de externo sovietic, 
Andrei Gromiko, și-a încheiat 
vizita oficială in Italia și a 
părăsit luni Roma, plecînd spre 
patrie.

In cursul tratativelor pc ca
re șeful diplomației sovietice 
le-a purtat in capitala Italici, 
a fost confirmată convingerea 
fermă a celor două guverne că 
eforturile comune orientate 
spre obținerea unei destinderi 
eficiente, spre asigurarea secu
rității internaționale și întări
rea păcii trebuie să aibă un 
caracter consecvent și concret 
— relatează agenția TASS, ci
tind comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei 
lui A. Gromiko in Italia. Am
bele părți și-au exprimat ho- 
tărîrea de a depune eforturi, 
in continuare, pentru atingerea 
acestor țeluri, indiferent de 
deosebirile de poziții în anu
mite probleme, ținînd cont de 
apropierea punctelor de ve
dere. De asemenea, părțile au 
constatat cu satisfacție dezvol
tarea permanentă a contacte
lor și schimburilor economice, 
comerciale și tehnico-științifi- 
ce în Europa, menționînd a- 
ceasta ca un factor util pentru 
îmbunătățirea, în continuare, a 
relațiilor dintre toate țările 
europene. Ele iși exprimă do
rința ca acest proces să fie con
tinuat și a’lîncit in toate domo

lă, că cele două părți au anali
zat rezultatele contactelor din
tre diferite state cu privire la 
perspectivele convocării confe
rinței pentru securitate și co
laborare in Europa, in lumina 
propunerilor țărilor interesate. 
Părțile sint de acord că 
lucrările acestei conferințt 
care fiecare țară trebuie 
aducă contribuția deplină.
să participe toate statele euro
pene. precum și S.U.A. 
nada.

In cursul convorbirilor, 
locutorii s-au declarat do acord 
că sini necesare eforturi comu- 

statelor 
asigurarea 

unor 
bună veci- 
Mării Mc-ii-

Declarația purtătorului 
de cuvînt al R.D. Vietnam 

la conferința 
cvadripartită de la Paris

PARIS 16 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al delegației 
Republicii Democrate Vietnam 
la conferința cvadripartită de 
la Paris a dat publicității o de
clarație in care respinge cate- 
goric afirmațiile ministrului a- 
părării al S.U.A., Melvin Laird, 
cu privire la faptul că dobori- 
rea unui avion american dea
supra teritoriului R. D. Vietnam 
la 13 noiembrie, ar constitui o 
„violare“ a așa-zisei „înțelegeri" 
dintre S.U.A. și R.D. Vietnam.

Tncetarea bombardamentelor 
americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam a fost necondi
ționată. așa cum reiese din de
clarația guvernului R. D. Viet-

nam din 2 noiembrie 1968, și 
cum a arătat în numeroase 
declarații ministrul. Xuan 
Thuy, conducătorul delegației 
guvernului R. D. Vietnam la 
conferința de la Paris. In de
clarațiile menționate, a adăugat 
purtătorul de cuvînt. s-a spus 
explicit că nu există nici un 
fel de „înțelegere", potrivit că
reia aviația americană ar putea 
efectua zboruri deasupra teri
toriului R. D. Vietnam.

Purtătorul de cuvînt al de
legației R. D. Vietnam a spus, 
in încheiere, că guvernul său 
cere guvernului american să 
pună capăt neintirziat și com
plet unor asemenea acțiuni.

Conferința jubiliară a F.A.O
ROMA 16 (Agerpres). — Luni 

s-ou deschis Io Roma lucrările 
Conferinței jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), 
celebrindu-se cea de-a 25-a ani
versare de la crearea acestji 
organism specializat al Națiuni
lor Unite. Discursul inaugural a 
fost rostit de președintele confe
rinței. Hernan Santa Cruz, care 
o evocat activitatea de două de
cenii și jumătate a organizației. 
După ce a subliniat realizările 
obținute, el s-a referit și la unele 
probleme care impietează asu
pra vieții internaționale. In acest 
sens, Hernan Santa Cruz a de-

plorat conflictele din unele zone 
ole lumii, cheltuielile afectate 
înarmărilor - care s-au ridicat 
la cifra astronomică de 200 mi
liarde pe an 
niale antiistorice și 
rasismul, foametea 
țile sociale.

Lucrările acestei 
țe exraordinare au 
luni după-amiază de 
general ol F.A.O., Addeke Boer- 
ma. El a evocat eforturile depu
se in cadrul campaniei mondiale 
împotriva foametei și rolul orga
nizației în crearea Programului 
alimentar mondial.

sistemele colo- 
antiumane, 

și inegalită-

prime ședin- 
fost încheiate 

directorul

provoacc un zgomot insupor
tabil11.

Ceea ce reprezintă un ele
ment încurajator pentru con
structori (in ce privește produc
ția de serie) și pentru com
paniile de transport aerian (în 
ce privește achiziționarea) este 
caracterul de noutate, de unicat 
al acestor aparate, din punct 
de vedere al vitezei pe care o 
dezvoltă. In afara avionului so
vietic „TU-144", care a realizat 
în urmă cu citva timp tot o 
viteză de 2 mach. Concorde 
deține deocamdată supremația. 
Se apreciază că mult discuta
tul proiect „Boeing 2 707", de 
300 locuri și care ar atinge 
2 900 km/h nu poate fi realizat 
în mai puțin de 7—8 ani.

Intr-o atit de complexă in
terdependență de factori și do 
condiții, de conjunctură comer
cială, dar și de politică (revis
ta „Statesman" făcea o legă
tură între proiectul ..Concorde11 
și candidatura britanică la 
C.E.E.), un răspuns clar cu 
privire la întrebarea — Va fi 
„Concorde11 un eșec comercial 
sigur sau o bonanză potenția
lă ? — nu poate fi dat de ex- 
perții economici din Franța 
sau Marea Britanic.

totoda-Comunicatul

O declarație comună franco-sovietică privind colabora
rea in domeniul industriei siderurgice a fost semnată la 
Paris de către Valery Giscard d’Estaing, ministrul econo
miei și finanțelor al Franței, și Ivan Kazaneț, ministrul si
derurgiei al U.R.S.S., informează agenția TASS. Cele două 
guverne, se spune în declarație, au căzut de acord să de
pună eforturi pentru a asigura succesul deplin al colaboră
rii in domeniul siderurgici, exprimîndu-și. totodată, convin
gerea că discuțiile purtate la Paris vor contribui la o mai 
bună echilibrare a schimburilor comerciale și la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

©■ Citind surse din Haga, a- 
genția France Presse anunță 
că, după Belgia, și Olanda va 
stabili relații diplomatice 
Republica ~ 
Anunțarea 
relațiilor 
cele două 
facă în 
genția.

cu 
Populară Albania, 
oficială a stabilirii 
diplomatice dintre 

urmează să se 
precizează

ne din partea tuturor 
interesate pentru 
securității și instaurarea 
relații pașnice de 
nătatc în bazinul 
terane.

Cele două părți 
că este utilă practica consultă
rilor politice între ele, la toa
te nivelurile, in toate proble
mele prezentind interes pentru 
U.R.S.S. și Italia, im scopul 
destinderii și consolidării pă
cii. Ele s-au pronunțat in fa
voarea continuării și adîncirii 
consultărilor sovieto-italiene 
pentru a contribui la o înțele
gere reciprocă mai bună și, 
după posibilități, la apropierea 
punctelor de vedere ale celor 
două țări in problemele europe
ne și alte probleme internațio
nale.

S-a exprimat. în același timp, 
satisfacția față de evoluția fa
vorabilă a relațiilor dintre U- 
niunca Sovietică și Italia in 
domeniul colaborării economi
ce, comerciale și tehnico-științi- 
ficc. Toate acestea și-au găsit 
expresia în încheierea noului 
acord comercial pe termen lung, 
în acordul privind livrările de 
gaze din Uniunea Sovietică și 
de utilaj italian pentru con
strucția conductei de gaze res
pectivă. în cel privind construc
ția unei uzine de autoturisme, 
în alte inițiative importante do 
interes reciproc și în extinde
rea schimburilor tehnico-știin- 
țificc.

In cursul examinării evoluției 
schimburilor culturale 
U.R.S.S. și 
părți și-au 
de a face 
dezvoltarea 
schimburi, 
cunoașterii
două popoare în toate domeniile 
culturii, artei, științei.

Ministrul de externe al Ita
lici. Aldo Moro, a acceptat in
vitația de a face o vizită in 
Uniunea Sovietică.

au convenit

dintre
Italia, cele două 
exprimat intenția 

tot posibilul pentru 
reciprocă a acestor 

cu scopul lărgirii 
realizărilor celor

BROAȘTELE AFLATE 
LA BORDUL SATELITULUI 

O. F.O.-1 AU MURIT

WASHINGTON 16 (Ager
pres). - Cercetările bioastro- 
nautice intreprinse pe broaște
le aflate la bordul satelitului 
american „O.F.O.-1", lansat 
săptămina trecută s-au înche
iat duminică seara. Un comu
nicat al NASA anunță că ba- 
tracienele de experiență au mu
rit. Au fost efectuate măsură
tori și studii cu privire la efec
tele imponderabilității, ale 
gravitației artificiale și radia
ției cosmice asupra menținerii 
echilibrului fizic și vital oglin
dit in urechea internă care 
are la broaște o constituție a- 
semănătoare cu cea umană. 
Un purtător de cuvînt al 
NASA a precizat că „toate o- 
biectivele principale și secun
dare" ale programului de cer
cetări au fost atinse.

TENTATIVA DE TRAVERSARE

A OCEANULUI ATLANTIC

A DOI TINERI FRANCEZI

MARSILIA 16 (Agerpres). - 
Doi tineri francezi au pornit 
duminică intr-o călătorie pu
țin obișnuită, incercind să tra
verseze, la bordul unei ambar
cațiuni confecționate de ei, 
Oceanul Atlantic. Temerarii 
navigatori au părăsit localita
tea Cassis, situată la gurile 
Rhonului, urmind sâ ajungă 
in Insulele Canare, iar apoi n 
Martinica. Ambarcațiunea are 
o greutate de șase tone, lun
gimea de 11.50 m, iar lăți
mea de 6,40 mCHILE

Finanțarea unui pro
gram urgent 
al locuințelor

SANTIAGO DE CHILE 16 
gerpres). - Guvernul Republicii 
Chile a alocat un fond de 
175 000 dolari pentru finanțarea 
unui program urgent de constru
ire a locuințelor și rezolvarea 
cazurilor cele mai grele, a anun
țat un purtător de cuvînt ol pre
ședintelui Salvador Allende.

★
SANTIAGO DE CHILE 16 (A- 

gerpres). - Chiar dacă statul 
chilian rămine membru al Fon
dului Monetar Internațional, el 
nu va permite țărilor care ii vor 
acorda împrumuturi să-i impună 
condiții care să-i afecteze inte
resele sale - a declarat Pas
cual Barraza - ministrul chilian 
al lucrărilor publice.

UN NOU ASASINAT
IN ARGENTINA

(A- BUENOS AIRES 16 (Ager- 
preș). - Șeful adjunct al poli
ției federale argentiniene, Os
valdo Sandoval, a fost asasi
nat simbătâ seara de persoa
ne necunoscute intr-un cartier 
rezidențial din Buenos Aires. 
Atentatul a fost comis la o 
stație de benzină, asupra ii 
Sandoval trăgindu-se dintr-un 
automobil in mișcare. Surse 
ale politiei fac o legătură în
tre acest asasinat și cel al 
generalului Aramburu, relevind 
că Sandoval conducea opera
țiunea de prindere a răpitoti- 
lor si ucigașilor fostului p>e- 
ședințe.

cu 2 430 km/h

articole de pri- 
pentru popu- 
O navă spital

Intre armata îordamana 
și forțele palestiniene au avut 
loc duminică seara și luni di
mineața o serie de incidente la 
Irbid (80 de kilometri de Am
man) și Jerash (30 kilometri), 
anunță surse ale Comitetului 
Superior Arab. Se menționează 
că circulația între capitală și 
cele două orașe a fost întrerup
tă.

Incepind de duminică, fe
meile din cantonul Zurich (El
veția) vor avea dreptul de a 
vota și de a fi alese.

Zurichul este al zecelea canton 
unde femeilor li se recunosc 
aceleași drepturi ca și bărba
ților. In alte două cantoane el
vețiene — Berna și Grisons —

femeile n-au drept de yot decît 
pentru probleme cu caracter 
comunal.

In același timp, proiectul pri
vind realizarea unui nou regim 
financiar (reformă locală), su
pus spre aprobare cantoanelor, 
a fost respins.

La galeriile de artă ale 
Palatului Gaddi din Florența 
a avut loc vernisajul unei ex
poziții cuprinzînd lucrări ale 
pictoriței Ligia Macovei și 
sculpturi de Florica Hociung. 
Au participat oameni de artă, 
critici, ziariști și un numeros 
public. A fost de față amba
sadorul României la Roma, 
Iacob Ionașcu.

T.U.-144" în zbor

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
In cadrul ultimelor experimen
tări, avionul sovietic superso
nic de pasageri „TU-144" a 
realizat viteza de 2 430 km/h, 
apropiindu-se foarte mult de 
cea proiectată (2 500 km/h). 
Experiența s-a desfășurat la o 
altitudine de 16 960 m, rela
tează agenția TASS, mențio- 
nind că toote aparatele de 
la bordul avionului au funcți
onat normal.

Ravagiile ciclonului din Pakistan
DACCA 16 (Agerpres) - 

Este deocamdată imposibil să 
se facă un bilanț al pierderi
lor in oameni și distrugerilor 
provocate de catastrofalul ci
clon care s-a abătut asupra 
regiunilor de coastă ale Pa
kistanului oriental. Surse ofi
ciale pakistaneze apreciază că 
numărul morților s-ar ridica la 
peste 100 000, iar al celor ră-

mași fără adăpost la 1 
Alte surse menționează 
mărul celor care au pierit ca 
urmare a acestui dezastru ar 
fi de 300 000. Se apreciază 
că numai după ce apele se 
vor retrage, in citeva săptă- 
mini, va fi cunoscut bilanțul 
definitiv al acestui ciclon, unul 
dintre cele mai distrugătoare 
cicloane pe care le-a cunos-

milion, 
că nu-

cut vreodată istoria.
Condițiile dificile fac aproa

pe imposibilă trimiterea de 
ajutoare către zonele sinistra
te. A fost distrusă rețeaua te
lefonică ; drumurile și șosele
le sint in parte acoperite de 
ape, aerodromurile impractica
bile. Totuși, elicoptere ale ar
matei aduc anumite cantități 
de alimente, medicamente,

corturi și alte 
mă necesitate 
lația sinistrată. _ ,
și trei vase militare pakistane
ze se află in drum către Insu
la Hatiya, cel mai greu încer
cată.

Conform primelor rapoarte 
ale piloților care au survolat 
regiunea de coastă, zona afec
tată de ciclon se întinde pe

o suprafață de 26 000 
Numeroase insule se află încă 
complet sub apă și nu se ză
rește nici cel mai mic semn 
de viață.

Președintele Pakistanului, 
Yahia Khan, care a sosit la 
Dacca, supraveghează perso
nal operațiunile de ajutorare 
a populației sinistrate.

©■ Intr-un reportaj intitulat 
„Bătălia pentru ciment1, săptă- 
mînalul cubanez ..Bohemia'1 re
levă că dotarea fabricii din 
Merceron cu utilaje moderne 
și de înaltă eficacitate — unele 
dintre ele produse in România 
— a contribuit la creșterea 
producției acesteia de la 270 000 
tone la 480 000 tone anual,

Convorbirile oficiale 
Mirko Tepavaț — 

Ștefan Jedrychowski
VARȘOVIA 16 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Luni a sosit 
la Varșovia, intr-o vizită ofi
cială, Mirko Tepavaț, secretar 
de stat pentru afacerile exter
ne al R. S. F. Iugoslavia. Vi
zita are loc la invitația minis
trului afacerilor externe al 
R. P. Polone Stefan Jedry
chowski.

In aceeași zi, la sediul Minis
terului Afacerilor Externe, au 
început convorbirile oficiale, 
în cadrul cărora cei doi miniș
tri trec în revistă — după cum 
relevă presa poloneză — pro
bleme legate de relațiile bila
terale. precum și principalele 
aspecte ale situației internațio
nale. cu precădere cele legate 
de convocarea conferinței eu
ropene pc tema securității.

DIN PRESA STRĂINĂ

Spectrul inflației"
Inflația a fost 'ni parte 

răspunzătoare pentru răstdrna- 
rea premierului Harold Wilson 
și contribuie la explicarea pier
derilor suferite în recentele ale
geri de partidele de guvernă- 
mînt din Suedia și R.l. a Ger
manici. In țările vest-europene, 
prețurile cresc cu cel puțin 
cinci la sută anual. Cauza prin
cipală este aceeași ca și in Sta
tele Unite : nimeni nu a aflat încă 
cum să îmbine, într-o economic 
industrializată matură și pe o 
perioadă mai substanțială, uti
lizarea deplină a forței de mun- 
î și stabilitatea prețurilor.
Care sînt perspectivele răstitr- 

ării acestei tendințe ? Guver
nele proaspăt instaurate 'ini 
de obicei active. Guvernul fran
cez al președintelui Georges 
Pompidou a lansat o politică 
de austeritate financiară. In 
Italia, primul ministru, Emilio 
Colombo, a promis o reducere 
a cheltuielilor guvernamentale 
și a procedat la o majorare a 
impozitelor. In R.F. a Germa
niei, ministrul economiei. Karl 
Schiller, a suspendat scutirile de 
impozit acordate în domeniul 
investițiilor și a impus o supra
taxă temporară de 10 la sută. 
In ce îl privește, guvernul bri-

tanic și-a consacrat eforturile 
limitării creșterii salariilor și 
a propus o legislație menită 
diminueze puterea sindicalelor.

Dar, ca și în Statele Unite, 
aceste acțiuni întimpină o re
zistență politică lot mai mare. 
Este probabil că inflația va con
tinua. Experiența dovedește, 
după cum relevă o serie de 
economiști, că țările industria
lizate (din Occident — N.R.) 
au de ales între restrîngerea in
flației și utilizarea cit mai de
plină a forței de muncă; nu 
există guvern, oricit de dotat ar 
fi el, care să poată nutri spe
ranțe rezonabile de a rezolva 
ambele probleme pe o perioadă 
mai îndelungată.

Problema este, deci, nu cum 
pot fi realizate aceste două o- 
biectivc sau cum poate fi atins 
pe deplin unul din ele, ci care 
trebuie să fie raportul dintre 
ele. Aproape sigur, un anumit 
șomaj și o anumită inflație vor 
exista în mod obligatoriu. între
barea este cit de mult din fie
care și cum poate fi îmbunătă
țit raportul dintre clh prin mo
dificări structurale alt economi
ei.

(The Washington Post)

VREMEA IN VESTUL
EUROPEI
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Iarna începe să-și facă 
prezenta in maioritaten țărilor 
Eurooei. Duminică, in Republi
ca Federală a Germaniei ză
pada a acoperit zona muntoa
să Rhenania - Westfalia, pre
cum și landurile Hessa și Ba
varia. Temperatura a scăzut 
brusc.

In partea de vest a Austriei 
a viscolit, zăpada căzută pro- 
vocind serioase perturbații 
ale traficului rutier. Circulația 
pe șoseaua Grosslockner a 
fost complet blocată de troie
nele de zăpadă care au atins 
inălțimea de doi metri.

In Franța, iarna s-a făcut 
simțită din plin in special in 
zona Alpilor. A nins, de ase
menea, în regiunea Chambery, 
chiar sub altitudinea de 
600 m.

Ploile torențiale și furtunile 
s-au instalat de peste 48 de 
ore in toată Italia. In regiu
nea Neapole plouă continuu 
de citeva zile. Din cauza vin- 
tului care suflă cu o forță ne
obișnuită, valuri enorme
inundat principalele artere ale 
orașului. Nici un fel de ambai- 
cațiune n-a putut părăsi vreun 
port situat intre Sorrente și 
Amalfi. In Calabria o furtună 
violentă s-a abătut asupra lo
calității Bagnara Calabra, si
tuată la aproximativ 30 km de 
Reggio. Citeva rîuri s-au re
vărsat inundind străzile ora
șului. Plouă și la Roma și Flo
rența, iar pe masivele muntoa
se Sestri Levante (Liguria) și 
Verona (Veneția), au căzut 
primii fulgi de zăpadă.

au

(Agorpres)
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