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Telefoane; redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662; secțiile ziarului prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

Ce reprezintă inițialele și 
cifrele enigmatice din titlul 
acestor rinduri ? Pentru ci
titorul neavizat ele poate nu 
spun nimic la prima vedere. 
Lecturind insă conținutul 
scrisorii, astfel intitulate, tri
misă redacției de către tova
rășul Gheorghe Cimpeanu, 
lucrător Ia Fabrica de stîlpi 
hidraulici din Vulcan, desco
peri cu satisfacție că este 
vorba despre noi 
muncă, 
cusință 
sională

fapte de 
despre noi acte de is- 
și inteligență profe- 
săvirșite de făurito-
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rii modernului .echipament** 
de susținere pentru abataje, 
acte ce vin să sporească va
lențele renumelui tinărului 
colectiv al fabricii, să aureo
leze cu și mai mult prestigiu 
marca uzinei petroșănene de 
utilaj minier — părintele a- 
doptiv al F.S.II.V.-ului. Dar 

lăsăm semnatarul scriso- 
să destăinuie noile fapte 
\ rednicie ale colectivului 
care activează. După ce 
partea introductivă a co

să 
rii 
de

in
respondenței sale ne relatea
ză faptul, deja cunoscut, că 
tînărul colectiv al Fabricii de 
stîlpi hidraulici din Vulcan 
a trecut de curind la fabri
carea in întregime a noilor 
tipuri de stîlpi metalici hi
draulici SVJ 80/30 (proiectat 
in cadrul U.U.M.P. de ingi
nerul Ion Herman și tehni
cianul Ștefan Mako) și SVJ 
10(1’30, tovarășul Gh. Cîm- 
peanu ne înștiințează cum că 
. ...în data de 18 decembrie 
197i» primii stîlpi de tipurile 
respective realizați în între
gime în cadrul fabricii au 
fost supuși ..examenului" la 
standul de probă, comportîn- 
du «e în conformitate cu nor
mele prevăzute de cartea 
tehnică.

Acest lucru constituie un 
important rezultat al preo
cupărilor, strădaniilor și cău
tărilor asidue ale colectivu
lui de muncă al F.S.H. Vul
can in vederea realizării de 
noi tipuri de stîlpi pentru 
susținerea modernă a fron
turilor de abataj din minele 
Văii Jiului. Se cuvine făcută 
mențiunea că un aport deo
sebit la acest succes l-au a- 
dus inginerii Dumitru Cră
ciun. Sofronie Sirbu și loan 
Crețu. tehnicienii Mihai Gu- 
dasz. Alexandru Kemeny, 
Mircea Guia și Francisc Ma- 
tyus.

Pe noii stîlpi produși au 
fost înscrise însemnele FSHV 
001 ...002 ...003 .... numărul lor 
sporind din zi în zi și ajun- 
gînd pină la 500".

La care noi adăugăm, pen
tru colectivul F.S.H.. calde 
felicitări și urarea : LA MAI 
MARE !

LA PRODUCȚIA DE HUILA
succe-

i. bAlan

la ac- 
cu 6

ÎNDEPLINIREA PLANULUI ANUAL
Colectivul minei Lupeni raporteazăun prestigios succes

EHC1ENTA CIT FIM SPiiffll
TEHNICITATE!!

apreciați

Tr. MULLER

Minerii de la Lupeni. in frun
te cu comuniștii, au ținut și 
de această dată să respecte tra
diția vredniciei, să onoreze cum 
se cuvine titlul de colectiv mi
nier fruntaș pe ramură pe care 
îl deține de mai multi ani. 
Străduindu-se să facă dovada 
înaltelor calități de colectiv o- 
mogen. disciplinat, pasionat și 
priceput in îmbrățișarea tehni
cii miniere moderne, minerii- 
mecanizatori, inginerii și tehni
cienii Lupeniului au îmbogățit 
palmaresul valoroaselor lor fap
te de muncă dobindite in acest 
final de cincinal cu un nou și 
remarcabil succes in sporirea 
extracției de huilă și creșterea 
eficienței activității de produc
ție. Ieri. în primele ore. 
colectivul minei a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce i-au revenit pe în
tregul an. Vrednicii mineri ai 
acestei mari exploatări carbo
nifere sînt hotăriți să-și inten
sifice eforturile ca pină la sfir- 
șitul anului să sporească 
55 0(10 de tone cantitatea 
producție realizată peste |

ceea ce reprezintă o depășire 
a angajamentului anual asumat 
cu 10 000 tone de cărbune. De 
menționat de asemenea calita
tea ridicată a producției, o- 
glindită de conținutul de ce
nușă al cărbunelui redus cu 
1.1 puncte sub norma prevă
zută.

Un fapt ce trebuie subliniat 
cu osebire, privind prestigiosul 
succes pe care colectivul de 
muncă lupenean l-a înscris în 
bilanțul de rodnice realizări 
din acest ultim an al cincina
lului, este că volumul consi
derabil de producție obținut 
suprasarcini își are izvorul prin
cipal in creșterea productivită
ții muncii. Rezultat al mecani
zării intensive și complexe a 
operațiilor (tăiere, susținere, în
cărcare și transport) introduse la 
frontul marilor și productivelor 
abataje, al concentrării produc
ției, promovării noului și organi-

zării pe o treaptă superioară a 
producției și muncii — produc
tivitatea realizată la nivelul 
exploatării a atins in acest an 
în medie 1,805 tone/post in- 
trecînd cu 65 kg cărbune pe 
post prevederile.

Succesul ca atare este cu atît 
mai valoros cu cit se înscrie 
pe traiectoria creșterii eficien
ței economice a activității. Cer
titudinea acestui fapt o întă
rește de altfel reducerea în
semnată a prețului de cost prin 
scăderea cheltuielilor de pro
ducție cu 30,20 lei/1 000 lei pro
ducție marfă, ca și beneficiile 
realizate peste plan de cca. 
10 milioane lei. In contextul a- 
celorași preocupări și rezulta
te, îndreptate spre reducerea 
cheltuielilor materiale de .pro
ducție, se cuvine menționat tot
odată faptul lăudabil că mine
rii Lupeniului au redus con
sumul de lemn de mină cu

mc/1 Om» tone extrase, la acti
vitatea de producție, iar 
tivitatea de investiții 
mc/1 milion de lei.

Frumosului buchet de
se ii corespunde unul, tot atît 
de frumos, de nume de oa
meni fruntași ai colectivului — 
animatori permanenți ai între
cerii pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor ca minerii Ion 
Onuț și Radu Boșneag de la 
sectorul III, Constantin Petre, 
Vasile Caila și Ion Mondoca 
sectorul IV, Nicolae Tănăsache 
și Martin Varga sectorul VII, 
Vasile Rusu, Nicolae Gavra sec
torul V, Mihai Blaga și Con
stantin Sirop sectorul VI, iar 
de la sectorul de investiții Ni
colae Ungureanu, Pavel Mihuț 
și alții.

încheierea optimă a sarcini
lor pe acest an constituie ga
ranția unor realizări superioare 
pe care colectivul minerilor din 
Lupeni e hotărît să le înscrie 
pe agenda activității în anii vi
itorului cincinal.

I. B._7
Pe marea scenă a Casei de 

cultură duminică dimineața, 
într-un spectacol coral au e- 
voluat cei mai buni artiști 
amatori școlari din Petroșani.

In foto : Elevii de la Școala 
generală nr. 5.

a
Sosirea in Capitală

președintele Partidului
Comunist din Spania

Luni a sosit la București to
varășa Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, va face 
o vizită în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul O- 
topeni, tovarășa Dolores Ibar
ruri a fost salutată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent,

secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

IN PAGINA A 3-A:

Alte relatări despre 
VIZITA TOVARĂȘEI 
DOLORES IBARRURI 

în țara noastră

Tovarășului EDWARD G1EREK
Prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului

Certitudini și imperative 
•lâ confluenta cincinalelor

Muncitoresc Unit Polonez

Și cooperatorii 
de la „Unirea" 
și-au realizat 
planul anual

Colectivul cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din Petro
șani și-a îndeplinit planul a- 
nual la principalii indicatori : 
producția marfă vîndută și în
casată, precum și la încasările 
in numerar de la populație, 
unde procentul de sută la sută 
a fost realizat în ziua de 18 
decembrie 1970.

Aceste rezultate demonstrează 
eforturile depuse de coopera
tori și constituie premisele u- 
nor substanțiale depășiri pină 
la sfirșitul lunii decembrie.

SIMPOZION
La Școala generală nr. 5 

din Petrila a avut loc, dumi
nică; un simpozion pe tema : 
„Iți mulțumim partid iubit 
pentru copilăria fericită". In 
cadrul simpozionului au vor
bit tov. prof. Ileana Fekete, 
Elena Roangheș și Titus Ghe- 
roiu. Au participat conducă
torii de detașamente și peste 
200 de pionieri din cadrul 
școlii.

Eforturile ce se depun pen
tru dezvoltarea ascendentă a 
extracției de cărbune în Valea 
Jiului, în ceea ce privește me
canizarea operațiilor din subte
ran și de la suprafață, apli
carea de procedee tehnologice 
noi, moderne, urmărirea obți
nerii unor indicatori economici' 
și tehnici destinați să ridice 
pe o treaptă superioară eficien
ța întregii activități, sînt din ce 
în ce mai vădite, și perioada 
prezentă, de trecere de la un 
cincinal la altul, le atestă cu 
prisosință. Faptul ca atare con
stituie încă un argument al 
puternicului dinamism ce ca
racterizează economia noastră 
socialistă, mineritul românesc 
in plin proces de maturizare, 
fenomene impuse de revoluția 
tehnico-științifică contempora
nă. Realitatea aceasta a fost 
cu pregnanță conturată în re
centa expunere a tovarășuluF 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie a. c. De la certitu
dinile și imperativele care reies 
din acest important document
— călăuză înțeleaptă pentru 
cincinalul viitor pe drumul 
progresului și prosperității țării
— a pornit și mobilul con
vorbirii pe care am purtat-o, 
zilele trecute, cu ing. Emeric

Magyarossi, șeful serviciului 
metode din Centrala cărbunelui 
Petroșani.

Cuiii apreciați bilanțul 
realizărilor din acest an Ia in
dicatorii tehnici ai extracției 
de cărbune ?

— In mare măsură, ne satis
face, aceasta reprezentind ni
velul tehnic actual de obține
re din adîncuri a „diamantelor 
negre", atît de necesare pen
tru economia noastră în plin 
avint. Se constată rezultate rod
nice la producția extrasă cu 
tăiere mecanizată, care, pe 11 
luni, e mai mare cu 270 mii 
tone decît aceea a întregului 
an trecut. Gradul de mecani
zare a sporit cu 4 la sută, de- 
pășindu-se cifra de 10 la sută. 
Un bilanț pozitiv s-a înregis
trat și la volumul de producție 
realizat din abataje prevăzute 
cu susținere metalică, unde s-a 
raportat cu 740 mii tone mai 
mult decît în 1969 și o depă
șire de plan de 560 mii tone. 
La creșterea gradului de ex
tindere a susținerii metalice în 
abataje cu 11 la sută, au con
tribuit substanțial E. M. Paro- 
șeni, E. M. Lupeni — unde pro
ducția extrasă în acest mod de-

ține la fiecare în parte o pon
dere de peste 70 la sută în 
producția totală a abatajelor,. 
Rezultate bune în sensul amin
tit au reușit să obțină și mi
nele Aninoasa (cea. 50 la sută) 
și Vulcan.

— Desigur, consecința fi
rească a preocupărilor privind 
extinderea susținerii metalice...

— ...E reducerea consumului 
de material lemnos, și se poa
te spune că în acest domeniu 
stăm, iarăși, bine. Obținerea de 
economii la lemnul de mină

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu 
prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-secretar 
al Comitetului Central al' Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Vă doresc succes deplin în îndeplinirea acestei înalte 
responsabilități, in activitatea consacrată dezvoltării con
strucției economice și sociale a țârii, ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, cauzei socialismului, inde
pendenței și înfloririi Republicii Populare Polone.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie fră
țească și colaborarea multilaterală care s-au statornicit intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare continuă, în in
teresul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești, al cauzei păcii in 
lume. .

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

INFORMAȚIE
Ședința Comitetului miniș

trilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de 
Ia Varșovia care urma să

aibă loc între 21—23 decem
brie a. c., în orașul Buda
pesta, s-a amînat pentru o 
dată ulterioară.

’///////////////////////////////✓///////////////////////////////////////>////////////////////////////////////////////////////////////„
$
S

Micii
alpiniști

MICROMONOGRAFII
Fotografii 
în culori

La secția de foto din ea 
drul complexului de deservi
re din str. N. Bălcescu din 
Petroșani se execută în pre
zent și fotografii în culori. 
Cooperativa „Unirea" răs
punde astfel solicitărilor 
clienților care doresc să-și 
completeze albumul cu foto 
grafii în culori.

Duminică, 20 decembrie 1970, 
un număr de 20 de pionieri, 
membri ai cercului de alpinism 
din cadrul Casei pionierilor din 
Petroșani, conduși de tov. Sil
viu Vladislav, au urcat în ma
sivul Paring, unde timp de o 
săptămînă se vor pregăti și 
antrena pentru mica „olimpia
da albă“ care va avea loc în 
zilele de 27—29 decembrie.

despre conținutul muncii 
diferitelor profesii

Pentru asigurarea unei o- 
rientări și informări com
plete a tineretului asupra unor 
meserii, Ministerul Muncii a 
luat inițiativa editării unor 
micromonografii, care cuprind 
date privind conținutul mun
cii diverselor profesii, ramu
rile industriale și întreprin
derile în care sînt exercitate 
însușirile psihice și fizice ne
cesare pentru practicarea lor.

Concepute sub forma unor 
broșuri, micromonografiile 
sînt distribuite în școlile ge
nerale, ele dînd posibilitate 
elevilor să opteze pentru o 
meserie corespunzătoare aspi-

rațiilor și aptitudinilor lor. 
In acest an vor fi publicate 
peste 50 de asemenea micro
monografii grupate în zece 
broșuri în cadrul colecției 
„Orientarea profesională". Fie
care broșură cuprinde mese
riile principale dintr-o anu
mită ramură productivă. Edi
tarea lor contribuie, alături 
de alte măsuri luate pină a- 
cum, între care alcătuirea u- 
nor prospecte și îndrumătoa
re, realizarea unor filme do
cumentare, vizite în între
prinderi etc. la orientarea 
profesională a tineretului.

(Agerpres)

și-au încheiat socotelile 
anul 1970cu...

In dimineața zilei de 19 de
cembrie și cooperatorii de la 
„Jiul" Petroșani și-au încheiat 
socotelile cu... anul 1970. La 
această dată au fost realizate 
integral sarcinile de plan pe 
anul in curs, plus angajamen
tele asumate în inlrecere. Ci- 
teva cifre sînt semnificative in 
acest sens. Valoarea producției 
marfă a fost realizată sută la 
sută. In ceea ce privește li
vrările de mărfuri — fond pen
tru piață — marfă vîndută și

încasată și realizările pri 
ții le' de deservire a populației 
s-au obținut depășiri intre 
15 000 și 133 000 lei.

Printre secțiile care și-au a- 
dus contribuția la obținerea re
zultatelor enumerăm : nr. 7 — 
Croitorie pentru femei, respon
sabilă Elisabeta Chircea, nr. 16 
— Lenjerie, condusă de Ileana 
Luca, nr. 28 — Blănărie, șefă 
de unitlae Doina Basuiab și 
altele.

în imagini și fapte

orașul Gheorglte Gheorghiu-Dej. 
Foto : N. MOLDOVEANU

ROMANIA SOCIALISTA
@ La Galați, s-a dat in fo

losință un nou hotel cu 10 
nivele și o capacitate de ca
zare de 130 locuri. Este, după 
părerea edililor orașului, cea 
mai frumoasă clădire din 
zona celor trei Țigline ale 
Galațiului — o adevărată 
verticală de beton și sticlă, 
in care forme ornamentale, 
de o geometrie aleasă, se ar
monizează plăcut cu marmu
ra de Silcn, Alun, Moneasa 
roșie, cu travertinul, placa
jul din furnir și tapiseria 
fină a interioarelor.-->--

DARABANUL
iși schimbă fața

Stau față-n față cu vatra 
din străbuni a plinii și din 
amintiri se derulează ima
ginea spațiului nemărginit 
descris ca nimeni altul de 
Alexandru Odobescu. 
parcă 
înviate de o spornică 
deață, cînd ofilite sub pîc- 
litura soarelui, cîrdurile de 
dropii, cutreierînd cu pas 
măsurat și cu capul ațintit 
la pază acele șesuri fără 
margini, șirul de căruțe cu 
coviltire de rogojină, ce-na- 
intează agale, trase de gloa
be de călușei, ce-noată in 
nori de praf, sau în gloduri 
pînă la pîntece. O rafală de 
vînt aspru, trezindu-mi pen
tru o clipă imaginea ciuli
nilor lui Panait Istrati, mă 
readuce pe țărmul cîmpiei 
de azi.

Ce maie-mi pare șesul de 
azi ? Bărăganul a împins 
mult orizontul din jurul său. 
Nepoții și strănepoții tămă- 
dăienilor, acei iscusiți vînă- 
tori de dropii, s-au năpustit 
asupra stufărișurilor, au ză
găzuit Dunărea și Borcea, 
mărind, pentru vecie, Bără
ganul în folosul lor, cu 
110 000 hectare.

Văd 
valuri de ierburi cînd 

ver-

Constantin ZLAVOG

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din nou față în față cu
FLORIN GHEORGHIU HOCHEI

simultanului, care a 
mare număr de iu-

Marele maestru internațional 
de șah. I-Sorin Gheorghiu, a 
fost, duminică și luni, din nou 
oaspetele orașului Petroșani. 
Duminică dimineața el a sus
ținut la Casa de cultură un pa
sionant simultan la 16 mese, 
avînd ca adversari pe cei mai 
bum șahiști ai Văii Jiului la 
ai castă oră Și de data aceasta, 
inginerul Mircea Bote/ și stu
dentul Iosif Lazăr s-au ocupat 
de organizarea și buna desfă
șurare a 
alras un 
bitori ai acestui frumos spori 
al mintii. La mesele cu pătră
țele alb-negre s-a aflat, față 
In față cu marele maestru ro
mân. floarea șahistică a Văii 
Jiului, din rîndctl căreia nu au 
lipvît Dianu Mitrică. Eugen 
Dan. Iosif Stnida. Victor Hel- 
knvskî Constantin Vîrlan, Eu
gen Stici, Nicolae Cojocarii. 
Viorel Diaconii. Nicolae Cer
chez, Ernest Kecseti.

După aproape 5 ore de în
cordare (din nou un maraton 
șahistic), în care amatorii pe- 
Iroșăneni au opus o dirză re

Florin Gheorghiu, partener ul său și.......chibiții**.

Au început

In perioada 20 decembrie 1970 
— 15 ianuarie 1971 se desfă
șoară adunările și conferințele 
de dări de seamă la cluburile 
ți asociațiile sportive din între
prinderi și instituții — prilej 
de temeinică analiză a activi
tății sportive pe perioada unui 
an de zile. Vor fi dezbătute 
calendarul compctițional, buge
tul asociațiilor, dezvoltarea u- 
nor ramuri sportive, conduita 
sportivilor pe stadioane și în 
afara lor. luîndu-se totodată în * II 

Sub ploaia măruntă care 
nu contenea de două zile, cei 
trei boli i Ford MK-II treceau 
in escadrilă linia de sosire, 
obținînd o victorie zdrobitoa
re asupra celor mai formida
bili adversari ai „Cursei de 
24 de ore" de la Le Mans- 
Ferrari. Defilarea ce a urmat, 
sub privirile victorioase și 
insolente ale lui Henry Ford
II care, după cum scria Jean- 
Francis Held de la „Nouvel 
Observateur*. ..stătea în tri
buna oficială ca lulius Cesar 
in CoJoseum*, vroia să sem
nifice înfrîngerea totală a 
celor care pînă atunci se 
confundaseră cu înseși curse
le de la Le Mans.

...Aceasta s-a întîmplat la 
ediția din 1966 a cursei de 
24 de ore de Ia Le Mans, in 
acel an Ford — care a chel
tuit pentru marile confrun
tări de pe pistele de bitum 
ale lumii mai mulți bani de- 
cît a cheltuit Ferrari în în
treaga sa existență — a cîș- 
tigat toate marile curse re
zervate prototipurilor, adju- 
decindu-și campionatul mon
dial al constructorilor.

Ziarele și revistele de spe
cialitate au relatat cu lux de 
amănunte înfrîngerea lui 
Ferrari. Se va retrage bătrâ
nul Comendatore din fața re-

Foto : Simion POPO fază care pledează (sigur!) pentru frumusețea golurilor...

ăstență multiplului campion al 
României, rezultatul e net favo
rabil invitatului : 16—1. Florin 
Gheorghiu a ciștigat 15 partide 
și a terminat două la egali
tate. De data aceasta, cei care 
au obtinut remiză la marele 
maestru internațional sînt in
ginerii Dianu Mitrică de la mi
na Lupeni și Eugen Dan de la 
f.G.C. Comportări bune au a- 
vut și Constantin Vîrlan, Vio
rel Diaconii, Nicolae Cerchez, 
Victor Helkovski

Egalii lui Florin Gheorghiu 
de la simultanul din 15 no
iembrie — Nicolae Cojocaru de 
Ia Minerul Lupeni și Eugen 
Stici de la Știința Petroșani — 
au codat cu ușurință.

Ieri dimineață. Florin Gheor
ghiu s-a aflat printre cei mai 
buni șahîști-școlari din Valea 
Jiului care și-au disputat intî- 
ietatca la Casa de cultură din 
Petroșani, in cadrul competi
ției dotată cu „Cupa 30 De
cembrie*. Elevii au fost nespus 
de bucuroși dc a-1 avea in mij
locul lor pe marele maestru 
international cu care s-au în
treținut amical.

adunările și conferințele 
și asociațiile sportive

la cluburile

discuție unele probleme privind 
dezvoltarea în viitor a mișcării 
sportive de masă și de perfor
manță.

Adunările și conferințele de 
dări de seamă vor trebui pre
gătite din vreme, cu toată aten
ția, dările de seamă urmînd 
să cuprindă, printre altele, și 
următoarele aspecte ale acti
vității sportive : atragerea mem
brilor asociațiilor sportive la 
practicarea exercițiilor fizice 
și a turismului, ridicarea nive-

dutabilului său adversar ale 
cărui mijloace materiale pă
reau inepuizabile ? — se în
trebau cei mai mulți comen
tatori sportivi. Și părerea 
generală era că Ferrari nu 
va putea ține piept, din lip
să de fonduri, gigantului J~ 
peste ocean.

„.5 februarie 1967. 
Daytona Beach în S.U.A. 
dat startul în prima încerca-

de

âtrînul leu contraataca...
re contînd pentru campiona
tul mondial al constructori
lor. Unul după altul, cei trei 
liolizi Ford-MK-II, aureolați 
de victoria obținută cu un an 
înainte, au țîșnit din stări, 
mistuind în urletele inferna
le ale motoarelor, kilometrii 
pistei. Herghelia celor 450, 
500, 550 C.P. sau mai mult, ■ 
înfrânt însă rezistența meta
lului. Cutia de viteze și am- 
breajul au cedat solicitării 
extraordinare a motorului.

Ca în fiecare an, patinoarul 
care-și deschide primul por
țile in Valea Jiului este „Pre
paratorul** Lupeni, dovadă a 
preocupării și interesului con
ducerii preparației cărbunelui 
din localitate pentru sport.

Ieri dimineață, la redacție 
ne-a parvenit o știre de la 
colaboratorul nostru Victor 
Ardeleanu în care sîntem in- 
formați că :

„Duminică, la ora 9, pe pa
tinoarul „Preparatorul* a
vut loc primul meci de ho
chei al noului sezon, care a 
opus formațiile Preparatorul 
I și Preparatorul II, ambele 
din Lupeni. Avînd o com
portare net 
ma echipă 
victoria cu 
(4—1, 7—0.
puncte ale învingătorilor au 
fost înscrise de către V. Ar
deleanu II (8). I. Galamboș

a-

superioară, pri- 
și-a adjudecat 

scorul de 13—1 
2—0). Cele 13

VACANTA
FOTBALISTICĂ

Divizionarii A de la Jiul și 
divizionarii C de la Știința Pe
troșani și Minerul Lupeni se 
află în vacanță. 9 dintre ju
cătorii Jiului au plecat la o- 
dihnă și tratament la Băile 
Herculane, iar ceilalți iși pe
trec vacanța în familie — după 
cum ne-a informat ing. Otto 
Abraham, șeful secției fotbal

In urma unor diferende în
tre fostul antrenor al Jiului 
Petroșani — Titus Ozon — și 
jucătorul Tonca, acesta din ur
mă a fost scos pe o perioadă 
de timp din lotul Jiului și 

lului performanțelor, pregăti
rea precompetițională și com- 
petițională a sportivilor de 
performanță și a acelora an
grenați în campionate divizio
nare, activitatea de propagan
dă sportivă, asigurarea unor 
condiții materiale corespunză
toare dezvoltării mișcării de e- 
ducație fizică și sport, modul 
cum sînt duse la îndeplinire 
hotărîrile organelor sportive ju
dețene și centrale.

făcind ca cei trei mastodonți 
Ford să abandoneze.

Sfirșitul cursei a însemnat 
o răzbunare cruntă a bătrâ
nului Comendatore. Victorioa
se, cele trei Ferrari roșii 330 
P—4, au trecut împreună linia 
de sosire, readucînd patronu
lui sceptrul de care a fost 
deposedat și dînd o lovitură 
nemiloasă redutabilului său 
adversar de peste ocean. Pri

mul Ford — un GT-40 de 
rezervă — a trecut linia de 
sosire avînd două ore întâr
ziere, tîrîndu-se lamentabil 
in urma unui Porsche.

Machiavelic. Ferrari și-a 
pregătit cu grijă contralovitu- 
ra. Știind că nu poate con
cura, din lipsă de fonduri, cu 
adversarul său, a semnat un 
contract fabulos cu Firesto
ne, marele fabricant american 
de cauciucuri care a finanțat 
în parte revanșa de la Day

și G. Bădău (cîte 2) și dc 
A. Pițul. Unicul gol al în
vinșilor a fost marcat de I. 
Ocroglici II. Intîlnirea a fost 
arbitrată de Nicolae Blagu*.

Apreciem interesul ce se a- 
cordă la Lupeni sporturilor 
de iarnă, in speță hocheiului 
— sport cu frumoase tradi
ții in Valea Jiului, dai-, din 
păcate, abandonate fără jus
tificare. Să transcriem aici și 
numele celor 12 hocheiști din 
Lupeni care au inaugurat 
sezonul pc patinoarul lor: 
PREPARATORUL I : I. Pop. 
I. Galapiboș, G. Bădău, V. 
Ardelcanu, A. Pițul, A. Ca- 
daș PREPARATORUL II : 
V. Brașoveanu. I. Ladaș, A. 
Ceteraș, I. Ocroglici. A. 
Grohman, C. Deak.

Patinoarul ..Preparatorul* 
Lupeni este deschis pentru 
amatori în fiecare zi.

în 
iar

a C. S. Jiul. Studenții iși pe
trec vacanța fotbalistică, și uni
versitară în familii 
ziua de 6 ianuarie 
componenții echipei
Lupeni își fac... noi calcule pen
tru retur.

Toți insă așteaptă...
nul.

Revel io-

A la Jiul
Lupeni. 
la echi-

imprumutat Minerului 
Acum Tonca a revenit 
pa Jiul, spectatorii petrdAănenî 
urmărindu-i evoluția în întâl
nirea echipelor de tinerel-rezer- 
ve Jiul — Politehnica Iași.

Sub 'Conducerea comitetelor de 
partid, comitetele sindicalelor 
au datoria să acorde tot spri
jinul consiliilor asociațiilor 
sportive pentru pregătirea 
desfășurarea adunărilor și i 
ferînțelor sportive. -

i și
con-

Aurcl SLĂBII, 
membru, cu problemele 
sport și turism, în biroul 
cutiv al Consiliului municipal 

al sindicatelor 

de 
exe-

tona Beach. La rândul său, 
Fiat-ul și Shell (benzina) au 
furnizat fondurile necesare 
construirii prototipurilor Fer
rari, în scopul conlraatacării 
avînlului lui Ford. Dar cursei 
infernale dintre cei doi gi- 
ganți ai pistelor de bitum -li 
s-au adăugat în 1968, și mai 
ales în 1969, firme care altă
dată nici nu îndrăzneau să 
privească spre marii stăpîni- 

tori ai campionatului con
structorilor. Matra și Porsche, 
doi constructori europeni de 
talie modestă — s-au ’ansat 
cu o vigoare nebănuită în 
lupta pentru trofeul suprem 
al rally-urilor. La început 
Matra (1968) și apoi Porsche 
(1969) se impun, cucerind vic
torii de răsunet. Porsche în 
special, reușește prin,modele
le sale 908 și 917 o ■ perfor
manță ch totul deosebită i 
cîțtigă majoritatea curselor

,.ll*-le Științei 
Petroșani după 
una din ultimele 
partide susținute 
pc terenul .Jiul*. 
De Ia stingă la 
dreapta, SUS : lz- 
vernari, Ștefănes- 
cu, Zăvălaș, Ma- 
rincan, Tvdor, Știr, 
profesorul Gheor
ghe Irimie. JOS : 
Ștefan. Matei, Fă
gaș, Ticmănaru, 
Bălăneauu.

Lipsesc din lo
tul de. bază : Var- 
honic, Hitea, Mar- 
cu, Berindei, Ro
tea.

ȘTIINȚA
Petroșani

Gheorghe Irimie iși alcă- 
un lot numeros din care 
să definitiveze echipa de 
pentru bătălia campiona- 
Și, cu toate indisponibili- 
(de formă și de valoare).

La începutul campionatului 
1970-1971 ol diviziei C, Știința 
Petroșani a pornit cu puține spe
ranțe de a reedita comportănle 
sale bune din anii trecuți (nu 
din 1969-1970, evident !). Antre
norul *.............................
tuise 
urma 
bază 
tului.
tățile . - - ,
a reușit să rodeze o echipă care 
i-a adus depline satisfacții la 
terminarea turului campionatului. 
Cind toată lumea vedea ca fa
vorită a seriei a V-a pe Minerul 
Lupeni — echipă cu mai multe

PROFESORUL DE SPORT
principalul initiator și organizator 
al competițiilor sportive școlare

In complexul factorilor care 
contribuie la dezvoltarea mul
tilaterală și armonioasă a per
sonalității elevilor un loc im
portant il ocupă educația fi
zică și sportul, activitate care 
pe lîngă un sistem de cunoș
tințe, priceperi și deprinderi 
motrice exercită o puternică 
influență în direcția formării 
trăsăturilor morale, de voință 
și caracter.

Organizarea campionatelor 
școlare a devenit o tradiție in 
viața școlii, avînd drept scop 
să dezvolte in rândul elevilor 
dragostea pentru sport, să an
treneze în activitatea sportivă 
de masă pe toți elevii, să con
tribuie la ridicarea nivelului lor 
de pregătire, în vederea obți
nerii unor rezultate sportive 
de valoare. In cadrul activită
ților sportive cu caracter com
petitiv, campionatele școlare 
reprezintă în prezent cea mai 
importantă competiție anuală 
cuprinzind următoarele discipli
ne : atletism, gimnastică, fot
bal, handbal, volei, baschet, te
nis de masă, șah etc.

Este bine cunoscut faptul că 
pentru cuprinderea unei mase 
cit mai largi de elevi în or
ganizarea campionatelor școlare 
sînt stabilite etape ta nivelul 
claselor, pe școală, localitate, 
județ, zonă și finală pe țară. 
In mod deosebit la organiza
rea etapei pe școală o contri
buție însemnată și-au adus-o 
profesorii de specialitate îm
preună cu organizațiile U.T.C.

Membrii biroului Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport au dat un ajutor 
substanțial la organizarea aces
tor întreceri participînd direct 
la pregătirea lor. Astfel, pro
fesorii Dan Cocor, Adrian Gol- 
goțiu, Gheorghe Pop, Ion Cio- 
fîcă. Vasile Nițescu, Gheorghe 
Lupaș sînt doar cîțiva din cei 
mai neobosiți activiști 
rîmul cuprinderii unui 
cit mai mare de tineri 
țiunile sportive.

Școlile generale nr. 1 
2 Petrila, nr. 1 și nr. 5 
șani, nr. 4 Vulcan, nr. 2 și nr.

pe tă- 
număr 
în ac-

anului 1969, devenind campi
on absolut al constructorilor. 
Daytona Beach, Sebring, 
Monza, Le Mans. Nurburgring 
au însemnat tot atîtea suc
cese pentru cel ce avea să 
devină „invincibilul1* Porsche, 
care a spulberat toate recor
durile de viteză ale circuite
lor lumii. Dar investițiile 
enorme necesitate de aceste 
competiții au făcut pe unele 

să sucombe, iar pe altele sâ 
facă mariaje care să le asi
gure supraviețuirea. O ase
menea fuziune a avut loc 
anul trecut între Volkswagen 
și Porsche, în urma căreia a 
rezultat un gigant de temut 
pentru suveranii de al1ă dată 
ai pistelor.

Anul 1970 a însemnat una 
din confruntările cele mai 
aprige ale constructorilor de 
automobile în care protago
niștii și-au înscris p« rînd

un nespe-
2

valori și cu mai multe ambiții 
la acea oro - Știința și-a pre
gătit încet dar sigur revenirea, 
a acumulat puncte prețioase a- 
casă și în deplasare, terminind 
turui campionatului pe 
rat loc II, la difeiențâ de 
puncte de prima clasată.

lucind cu pasiune și dăruire, 
prestind partide bune mai des 
în deplasare, fotbaliștii de la 
Știința ou reintrat in gratiile 
suporterilor care le urmăresc cu 
mult interes evoluțiile. Munca 
atentă, competentă și exigentă 
a profesorului Gheorghe Irimie 
care nu a făcut nici un rabat 
de la disciplina elevilor săi, com
pletată cu conștiinciozitatea in

cu trofee, 
rezultatele 
buni elevi, 
reușind să 
acesta pa- 

ramură spor-

4 Lupeni, Liceul teoretic Pe
troșani, Grupul școlar Lupeni, 
Liceu) industrial Petroșani au 
obținut rezultate bune in des
fășurarea campionatelor școlare 
la nivel de școală, organizând, 
la majoritatea disciplinelor pre
văzute in calendar, întreceri 
pe clase și ani și antrenînd în
treaga masă de elevi. Nu ace
lași lucru se poate spune insă 
despre școala generală nr. 1 
Vulcan, nr. 2 și nr. 3 Petroșani, 
Liceul teoretic Lupeni care, da
torită lipsei de preocupare pen
tru aceste activități, au obținut 
rezultate slabe la nivel de lo
calitate.

Merită a se 
riența pozitivă 
rale ' ~ 
can, 
șani 
rării 
tocmesc grafice, diagrame, a- 
menajează vitrine 
colțuri sportive cu 
obținute de cei mai 
cu golgeterii clasei, 
stimuleze în felul 
siunea pentru o 
tivă sau alta.

Pe linia atletismului este ne
cesar să se arate deschis că, 
în școlile noastre generale, la 
această disciplină sportivă re
zultatele nu sint pe măsura po
sibilităților. Slaba preocupare a 
profesorilor de educație fizică 
din centrele Vulcan. Petroșani 
și Petrila a dus la imposibili
tatea participării la faza jude
țeană din anul școlar trecut a 
unor echipe bine pregătite care 
ne-ar fi reprezentat cu cinste. 
In această direcție nu se vor 
obține rezultate bune dacă. în 
primul rînd, nu va exista preo
cupare pentru a se asigura o 
bază sportivă corespunzătoare. 
Cum putem să pregătim ele
vii dacă școlile generale nu dis
pun de cronometra. gropi de 
sărituri, ștachete etc. ? Dacă din 
partea unor profesori de sport, 
cum sînt Xenia David, Ion Cio- 
fică, Adrian Golgoțiu, Gheorghe 
Pop a existat preocupare și 
pentru această ramură sporti
vă, reușind să obțină în com

evidenția expe- 
a școlilor gene- 

nr. 1 Petrila, nr. 2 Vul- 
Liceul industrial Petro- 
care, cu ocazia desfășu- 
campionatelor pe clase în-

1în palmares victorii de răsu
net pe diferitele circuite ale 
lumii.

Goana nebună după victo
rii care constituie cea nrii 
formidabilă reclamă, îmbina
tă cu lipsa de preocupări 
privind securitatea vieții pi- 
loților, a transformat în
fruntarea de pe pistele de bi
tum în adevărate curse ale 
moi-ții. începînd cu tragicul 
accident al lui Lorenzo Ban
diții pe circuitul de la Mona
co din 1967 și pînă la termi
narea actualului sezon, 39 de 
ași ai volanului au plătit cu 
viața curajul de a participa 
la aceste curse. Pe drept cu
vin t, secretarul Asociației pi- 
loț.ilor de curse. Louis Stan
ley a declarat că înfruntarea 
de pe pistele lumii „a de
venit în ultimii doi ani un 
fel de ruletă la care sînt ju
cate viețile marilor sportivi 
ai volanului*.

De aceea, cercurile gazetă
rești se întreabă ce se va 
intîmpla în viitorul sezon 
cînd bolizii vor continua să 
se înfrunte în urletul mo
toarelor și scrâșnetul infer
nal al cauciucurilor, pulveri- 
zînd distanțele ți recordurile 
și poate... viețile piloților.

Ion SOC ACI U 

pregătire a majorității jucători
lor, au dovedit incă o dată că 
rezultatele bune nu intirzie xind 
știi să ți le pregătești.

Locul II ocupat de Știința Pe
troșani la sfirșitul turului campio
natului diviziei C ne dă certitu
dinea unor comportări cel pu
țin la fel de bune in retur, pen
tru ca echipa studenților din 
Petroșani să aspire din nou la 
litera secundă a alfabetului in 
fotbalul nostru. Cei mai "clo- 
roși și mai constanți jucători de-a 
lungul celor 15 etape de campio
nat ni s-au părut : Știr, Marin- 
can, Tudor, Tismănaru, Zăvălaș și 
Bălăneanu (ultimii doi in ulti
mele etape).

nr.

petițiile pc localitate, munici
piu și județ unele rezultate 
frumoase, nu același lucru pu
tem să spunem despre profe
sorii de educație fizică de la 
Liceul teoretic Lupeni, Liceul 
teoretic Uricani, școlile gene
rale nr. 2 și nr. 3 Petroșani, 
Grupul școlar Petroșani, care 
au organizat un număr redus 
de competiții la nivel de clase 
și școală, nu au antrenat în
treaga masă de elevi, fiind ade
seori puși în imposibilitatea de 
a reprezenta școala lor la con
cursurile inițiate cu fază pe lo
calitate și municipiu.

In cădrul fazei municipale a 
campionatului de gimnastică, in 
anul școlar trecut s-au prezen
tat doar 3 echipe — 2 de fete 
de la școlile generale nr. 1 
și nr. 4 și una de băieți de la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, cu toate că la aceste cam
pionate se știe că sint obligate 
să participe toate școlile care 
dispun de săli de gimnastică. 
Dacă in aceste școli se poate 
vorbi despre o activitate în a- 
ceastâ direcție, nu același lu
cru putem spune despre alte 
școli cum sint nr. 3 și nr. 4 
Lupeni, nr. 4 Vulcan, Liceul 
teoretic Petroșani, Școala pro
fesională Lupeni, Școala gene
rală nr. 2 Lupeni, școlile ge
nerale nr. 2 și nr. 5 Petroșani 
și altele care, deși dispun de 
săli de gimnastică și de cadre 
de specialitate, lipsesc an de 
an de la campionatele orga
nizate. Aceste școli ar trebui 
să studieze toate posibilitățile 
de care dispun și, începînd cu 
acest an școlar, să pregătească 
echipe de gimnastică pentru 
campionat. In ceea ce privește 
dezvoltarea pasiunii la elevi 
pentru îndrăgirea jocurilor de 
handbal, baschet, volei, fotbal, 
biroul C.M.E.F.S., asociațiile 
sportive din licee și școli pro
fesionale, ajutate de organiza
țiile U.T.C. au acordat o aten
ție deosebită programării și 
desfășurării unor competiții la 
care să fie antrenată marea 
majoritate a elevilor din școlile 
municipiului nostru.

La ora actuală aproape în 
toate școlile se practică mai 
mult sau mai puțin handbalul 
și fotbalul. Dar practicarea vo
leiului în școlile generale este 
aproape inexistentă. In prezent 
baschetul se practică doar în 
cadrul citorva școli : Liceul teo
retic Petroșani, Liceul Lonea. 
Liceul industrial și Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani. Este ne
cesar ca profesorii de sport 
să-și îndrepte atenția spre toa
te aceste discipline privind pre
gătirea și formarea unor echipe 
atît la băieți cît și la fete.

Pentru o bună desfășurare a 
campionatelor considerăm că nu 
este suficient numai să pregă
tim, să formăm și să prezen
tăm aceste echipe. In atenția 
tuturor factorilor trebuie să 
stea și disciplina de competi
ție. pregătirea psihologică, com
petența arbitrajelor, modul de 
organizare.

Din cele prezentate se des
prinde concluzia necesității pe 
viilor a unei preocupări mai 
mari din partea tuturor facto
rilor ce se ocupă cu pregătirea 
tineretului în domeniu] educa
ției fizice și sportive, sporirea 
efortului pentru reușita acțiu
nilor din calendar, pentru ob
ținerea de noi rezultate la toate 
disciplineie pe plan municipal, 
județean și republican.

COVRIG
Biroul Consiliului

I.
membru in 

municipal .pentru, educație 
fizică și sport

SCURTE 
știri

@ Marele turneu interna
tional masculin <le handbal 
din R. 1). Germană s-a în
cheiat duminică seara in sala 
sporturilor Dynamo din Ber
lin, cu un remarcabil succes 
al echipei României, care, in 
meciul final, a învins repre
zentativa (arii gazdă cu 
1G—12 (5—5), Ia capătul unui 
joc de excelentă factură teh
nică

Handbaliștii români, cam
pioni mondiali în acest an, 
și-au confirmat cu brio acest 
titlu, intrecînd destul de clar 
puternica formație a R. D. 
Germane Eroul meciului a 
fost Gheorghe Gruia, autorul 
a in goluri pentru echipa 
noastră. Cite două puncte au 
înscris Goran și Chicid, iar 
Samungi și Gațu au marcat 
cite un punct. In meciul pen
tru locul 3 echipele Unga
riei și U.R.S.S. au terminat 
nedecis : 16—16. Formația
maghiară, cu un golaveraj 
general superior, s-a clasat 
pe locul trei.

Al doilea meci dintre 
selecționatele feminine de 
handbal ale Cehoslovaciei și 
României a revenit sportive
lor cehoslovace cu scorul de 
10—6 (5—3). In prima întîl- 
nire cîștigase echipa română 
cu 14—10.

Selecționata de hochei 
pe gheață a U.R.S.S., cam
pioană mondială, a susținut 
la Tampere un meci amical 
în compania echipei Finlan
dei. Hocheiștâi sovietici au 
repurtat victoria cu scorul 
de 6—4 (1—1, 4—1, 1—2). Jo
cul a fost urmărit de peste 
7 000 de spectatori.

In acest an, „Cupa cam
pionilor europeni* la polo pe 
apă a revenit echipei Parti
zan Belgrad care in jocul de
cisiv a învins cu scorul de
4— 3 (2—1, 1—1. 0—1, 1—0) 
pe Dinamo Moscova.

Q l-a Copenhaga s-au în- 
tîlnit intr-un meci interna
țional amical de handbal e- 
chipele feminine ale Unga
riei și Danemarcei. Hand
balistele maghiare au termi
nat învingătoare cu scorul de 
13—11 (5—5).

Echipa maghiară de te
nis de masă F.T.C. Buda
pesta a învins cu scorul de
5— 1 formația T.T.C. Ham
burg. Ca urmare a acestui 
succes echipa budapestană 
s-a calificat pentru turul ur
mător al „Cupei europene a 
tîrgurilor".

SCURTE 
știri

Popice 
/> 

întreceri
între 

sectoare
La sfirșitul săptăminii tre

cute s-a consumat la Ani- 
noasa o atractivă competiție 
de popice, organizată între 
sectoarele exploatării miniere 
din localitate. Comitetul 
U.T.C. pe mină și consiliul 
A. S. Minerul Aninoasa a 
luat din timp măsuri pentru 
organizarea și desfășurarea 
întrecerilor. După dispute e- 
chîlibrate și pasionante, in 
finală au ajuhs echipele sec
toarelor nr. 5 și nr. 6. Au 
învins reprezentanții sectoru
lui nr. 6 cu 801 p.d. — 775 
p.d. S-au evidențiat : Alexan
dru Keleveș, La jos Ol lan și 
Gheorghe Bedovan. Cei mai 
buni au primit cupe și di
plome, ...............
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Vizita in tara noastră a tovarășei Dolores Ibarruri
r _____ _____________ ?

Nou regulament
de funcționare

Solemnitatea luminării ordinului 
Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

a școlilor
profesionale

Ic:. amiază a avut loc so- 
inminări: ordinului 

.Steaua Republicii Soci iliste 
Român clasa I tovarășei 
Delores Ib. rruri. p.-eșed.-fele 
Partiduiui Comunist din Spa
nia r.,: itant de seama m.ș- 
căr.i cvinuniste și muncit rești 
intern țmnale.

La 
loe
Slut, au 
N colac Ceaușes u. 
ni set.a Elena Ceaușescu. Emil

Pau) Nkulescu-Mi- 
Virgil 

Florian 
Popa. 

Voitec.

solemnitate, care a avut 
. Palatul Consiliului de 

iuat parte iov iră-ști 
împreună

E dnaraș,
zii, Gheorghe Pană. 
Trufin. Ii ie Verdet. 
rănăJache. Dumitru 
Gheorghe Si-.ica, Ștefan

Mihai Dale i Ion 1 iest ”.. mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Au participat vechi militanți 
ai mișcării muncitorești d'n 
țara noastră, foști luptători rn 
brigăzile internaționale din 
Spania, activiști de part’d, 
persnnalikîți ale vieții culturale 
și obștești.

Din partea spaniolă au par
ticipat membri ai Comitetului 
Executiv, membri ai C.C. al 
Partidului Comunist din Spa
nia, reprezentanți ai organ i- 
țiilor P.C.S. din diferite țâri.

Înalta distincție a fost La
minată de președintele Con
siliului de Stat, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. In de ret 
se arată că ordinul este c>n- 
ferit tovarășei Dolores Ibarruri 
.Pentru merite deosebite in 
îndelungata sa activitate re
voluționai a și antifascistă, con
sacrată cauzei deniocr iț’ei. 
progresului, libertății si inde
pendenței nation.de, triumfului 
idealurilor socialismului și pă
cii întn? popoare, pentru con
tribuția sa de seamă adusă 
la dezvoltarea creatoare a 
marxism-Ieninismului, la cau
za unității și solidarității inter
naționaliste, a mișcării tomu- 
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor anti imperialiste, pre-

cum și la dezvoltarea priete
niei dintie Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
din Spania, dintre poporul 
român și poporul spaniol, 
prilejul împlinirii vîrstei 
75 de ani'.

Conducătorii part 
statului, ceilalți part 
solemnitate, au felii 
căldură pe tovarășa 
Ibarruri, urîndu-i
viață lungă, noi succese 
activi'.ițea pe care o desfășoară 
pentru 
spaniol.
I'sniu.ni 
întreaga

cu 
de

lului și 
i pan ți la 
lat cu

Dolores 
sănătate.

în

libertatea po])oru ii 
pentru triumful socia- 
și comunismului in 
lume.

MASA OFERITA DE COMITETUL EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

A apărut noul regulament 
pentru organizarea și funcțio
narea școlilor profesionale. E- 
laborat de Ministerul Invăță- 
mîntului — pe baza Legii pri
vind învățătnîntul în Republica 
Soci.tlistă România — regula
mentul se referă atit la cursu
rile de zi și serale ale șco
lilor profesionale, cit și la u- 
cenicia la locul de muncă. Pre
vederile sale definesc scopul, 
sarcinile și organizarea învăță- 
mîntului profesional, structura 
anului dc studii, condițiile de 
admitere și modul de desfășu
rare a examenelor dc admitere 
și absolvire, activitățile instruc- 
tiv-cducative și practice care 
trebuie efectuate de elevi ele.

(Ager preș)

Cu prilejul celei de-e 75-a 
aniversări a zilei ce nj stere a 
kvarăști Dolores Ibarruri, Co
mitetul Executiv al 
Partidului Comunist 
oferit, tuni, o masă.

Au luat parte 
Nicolae Ceaușescu. 
cu soția Elena Ceaușescu, Emil 
Badnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană. Virgil

C.C. al 
Român a

tovarășii 
împreună

Verdet. Florian 
Dumitru Popa,

Trofin. Tlie
Dănâlache.
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitcc, 
Mihai Dahn, Ion Iliescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stal și ai guvernului.

Au participat vechi militanți 
ii mișcării muncitorești din 

'.ara noastră, foști luptători în 
brigăzile internaționale din 
Spania, activiști de partid,

personalitâți ale vieții t ullu’-ale 
și obștești.

Din partea spaniolă au par
ticipat membri ai Comitetului 
Executiv, membri ai C.C. al 
Partidului Comunist din Spa
nia, reprezentanți ai organiza
țiilor P.C.S. din diferite târî.

In timpul mesei au rostit 
cuvîntări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Dolores 
Ibarruri.

Au mai luat, de asemenea, 
cuvLntul, felicitînd pe sărbăto
rită, tovarășii Valter Roman, 
Constantin Cîmpeanu. Vida 
Geza, Mihail Florescu, Elisa- 
beta Luca și Constantin Don- 
cea, participant la brigăzile 
internaționale din Spania.

Masa s-a desfășurat intr-o 
atmosferă deosebit de caldă, 
tovărășească.

Bară
(Urmare din pag. 1)

Cuvlnlnl tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvlntul tovarășei 
DOLORES IBARRURI

Dragă tovarășe Ibarruri.
Stimați tovarăși,

Avem deosebita plăcere «le 
saluta in mijlocul nostru i 
tovarășa Dolores Ibarruri 
Passionaria, președintele Par
tidului Comunist din Spania, 
militant de seamă al mișrării 
revoluționare «-paniole, al miș
cării muncitorești internațio
nale. Prilejul acesta se datnreș- 
fc unui eveniment important 
— hotăririi Comitetului < entral 
al .nartidului nostru. Consiliu
lui de Slat de a acorda tova
rășei Ibarruri cea mai înaltă 
distincție a Republicii So« ia- 
kisle România. Ați fost astăzi 
mărturii inminârii acestei dis
tincții. Prin aceasta noi cin
stim in-rMinalitatea tovarășei 
Dolores Ibarruri, Partidul Co
munist din Spania, pe toți lup
tătorii pentru libertatea Spa- 
uiei, pentru o viață mai bună 
» poporului spaniol. i>entru 
pace.

Aș dori sâ adrese/ încă o 
dată, în numele Comitetului 
Central al partidului nostru, 
al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
cele mai calde și sincere feli
citări tovarășei Ibarruri eu 
prilejul împlinirii vîrstei «le 
75 de ani, pentru activitatea 
rn«h*iungată desfășurată în miș
carea revoluționară, in rindii- 
rite Partidului Comunist «lin 
Spania. Adresez, de asemenea. 
Partidului Comunist din Spania 
cele mai calde felicitări și u- 
rări de noi succese in activita
tea sa rev oluționară.

Sărbătorirea acestui eveni
ment are loc in condițiile cind 
m Spania se desfășoară o lar
gă mișcare de masă împotri
va franchismului. pentru liber
tate și independență. pentru 
dezvoltarea democratică a po
larului spaniol. Amploarea pe 
care a hiat-o această mișcare, 
larga solidaritate internaționa
lă de care se bucură și la 
care s-a alăturat cu întreaga 
sa forță și poporul român, sfnt 
o dovadă a fantului că Parti
dul Comunist din Spania. îm
preună cu celelalte forțe revo
luționare și demorratice. joacă 
un rol tot mai important în 
viața politică a țării. Sintcm 
convinși că unirea tuturor for
țelor democratice, antifascis

te din Spania va asigura victo
ria in lupta imnotriva regimu
lui franchist. Solidaritatea in
ternațională. deosebit de im
presionantă. cu patrioții spa
nioli demonstrează că forțele 
revoluționare și progresiste de 
pretutindeni susțin și vor sus
ține lupta poporului spaniol. 
Aceasta exprimă totodată impor
tanța deosebită a unității și 
colaborării dintre partidele co
muniste, dintre toate forțele 
antiimperialiste in lupta pen
tru democrație, pentru inde
pendență națională. pentru 
pace.

Solemnitatea de 
încadrează tocmai 
B-estei solidarități 
nale — solidaritate 
dc ahfej de mult timp partide
le și popoarele noastre. Este 
știut că. m împrejurările gre
le ale războiului civil, sute de 
comuniști și patrioți români. 
Împreună cu voluntari din alte 
târî ale luinij. s-au alăturat 
comuniștilor și patrioților ma- 
nk»lL au ajutat poporul spaniol 
in lupta sa eroică.

C redincios acestor tradiții 
internaționaliste, spiritului de 
solidaritate cu toate forțele
care se pronunță împotriva 
Politicii imnerialiste. penlru
drouful fiecărui popor de 3 se 
d'-'Vo'ta pe «ale democratică, 
fără amestec din afară. Parti
dul Comunist Român, 
român se află din tot 
a'ături de comuniștii 
'Ie patrioții spanioli.
lupta lor pentru o Spanie li- 

_ independentă, democra
tică si prosperă Milităm pen
lru întărirea colaborării si co
eziunii mișcării comuniste si 
antiimperialiste, considerind că 
această unitate constituie che
zășia victoriei fiecărui popor 
in lupta pentru independența 
și dezvoltare democratică, che
zășia victoriei socialismului ’ 
lume.

Partidul Comunist Român 
desfășoară astăzi activitatea 
a»te coWHittni de<rt Partidul 
UamtrniU dia Spania. In fata 
uoa^râ «rtă streina de a tran- 

in viată țeioriî* pratru

3
ne

astăzi se 
în spiritul 
internațio- 
care leagă

poporul 
suflatul 

spanioli, 
spri jină

in

f«i
in

care am luptat in anii asupri
rii burghezo-moșiercșU. penlru 
care am participat și la lupta 
revoluționară din Spania. In 
condițrunile din România, do
vada fermității in înfăptuirea 
concepțiilor marxism-leninis
mului, dovada fermității și 
consecvenței internaționali? e 
rezidă in primul rinei in felul 
cum Partidul Comunist Român 
știe să rezolve problemele com
plexe ale construcției socialis
te, ale ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a poporu
lui, ale înfloririi României So
cialiste libere și independente. 
Avem rezultate mari in aceas
tă direcție; din păcate mai 
avem și neajunsuri

Construcția unei orînduiri 
noi nu se face ușor; ea cere 
eforturi mari, cere pricepere. 
Mai mult decit toate insă cere 
să ții permanent seama de 
realități, să întărești neconte
nit legăturile cu poporul, să te 
consulți cu poporul, sâ acțio
nezi întotdeauna corespunzător 
intereselor poporului. Vorbesc 
de popor, tovarăși, pentru că 
în condițiile socialismului care 
a lichidat clasele exploatatoare 
— acum clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, pre
cum și celelalte categorii so
ciale formează un tot. Numai 
ținind seama de interesele tu
turor. rezolvînd problemele 
construcției socialiste în strîn- 
să colaborare cu toate aceste 
forțe, cu întregul popor, cu 
toți oamenii muncii, iară deo
sebire de naționalitate, se 
poate asigura victoria socialis
mului. partidul comunist iși 
poate îndeplini cu succes rolul 
de conducător al societății.

Am pus și punem un preț 
deosebit pe prietenia cu ță
rile care, ca și noi, constru
iesc orinduirea nouă. Apreciem 
că dezvoltarea colaborării și 
prieteniei intre toate țările so
cialiste trebuie să
Ia 
cit 
în 
ta. 
tei 
în

Tovarășe Ceaușcscu.
Tovarăși prieteni români, și 

dragi tovarăși din brigăzile in
ternaționale.

distincția nu ca pe ceva 
s-ar cuveni 
expresie a 

poporului

personal, ci 
recunoașterii 
nostru și a 
care a fost

care, timp de 
in aceste clipe 
schimbări pro- 
noastră. nu a

cere

contribuie 
în condițiuni 
a socialismului 
și, prin aceas- 
forței, influen

construcția 
mai bune 

fiecare țară 
la creșterea 
și prestigiului socialismului 
întreaga lume. Pornind de 

Ia aceste considerente. Partidul 
Comunist Român face totul 
pentru ca. in noile condiții in 
ca-e iși desfășoară munca, să-și 
îndeplinească atit îndatoririle 
naționale cit si cele internațio
nale, considerind că ele con
stituie un tot unitar dialectic, 
indisolubil. Vom face totul și 
în viitor pentru a ne îndepli
ni cu cinste aceste îndatoriri.

Rog pe tovarășa Ibarruri și 
pe ceilalți tovarăși spanioli să 
mă ierte dacă am vorbit prea 
mult despre România, dar am 
răcut-o cu speranța și cu con
vingerea că nu peste mult 
timp și tovarășii spanioli vor 
avea preocupările pe care le 
avem noi astăzi. Dorim să 
împărtășim cite 
periența noastră — și bună și 
rea — pentru a 
anumite greșeli 
făcut noi, pentru a desfășura 
cu mai mult succes activitatea 
de dezvoltare democratică a 
țării, de construcție a noii 
orînduiri, corespunzător inte
reselor poporului spaniol.

Aș dori, tovarăși, să închei, 
exprimind încă o dată, in nu
mele Comitetului nostru Cen
tral. in numele tuturor comu
niștilor. al întregului popor ro
mân cele mai bune urări de 
sănălate tovarășei Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania. i)r:-<iun și do
rința de a dezvolta relațiile 
de colaborare frățească dintre 
partidele noastre, dintre popoa
rele noastre. Doresc Partidului 
Comunist din Spania, care iși 
desfășoară munca in condițiuni 
grele. Comitetului său Central, 
președintelui partidului, tovară
șei Ibarruri, secretarului gene
ral al partidului — care nu 
se găsește aici — tovarășul 
Santiago Carillo, noi și noi suc
cese in întărirea unității parti
dului. in intărirea unității tu
turor forțelor antifranchiste. In 
condițiile de astăzi problema u- 
nității partidului este o proble
mă hotăritoare. Urăm tovară
șilor spanioli să aibă in con
tinuare un partid puternic, 
unit, ferm in apărarea intere
selor poporului spaniol, în lupta 
pentru socialism și pace.

Doresc xă urez tovarășei 
Ibarruri multă sănătate și viață 
lungi.

Ifl
ceva din ex-

nu mai repeta 
pe care le-am

In aceste momente, de pro
fundă emoție, cînd Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia mi-a făcut marea cinste 
de a-mi conferi ordinul Steaua 
Republicii Socialiste România, 
accept 
ce mi 
ca o 
luptei
partidului nostru, 
primul ce a înfruntat agresiu
nea fascistă și 
30 de ani, pină 
cind se întrevăd 
funde in țara
încetat lupta. Și in aceste mo
mente de emoție gindurile mele 
se află in Spania, la Burgos, 
în acea închisoare de tragică 
amintire, in care sute și sute 
de tovarăși și de democrați au 
suferit îndelungate condamnări 
și in care astăzi un grup de 
tineri patrioți basci așteaptă 
condamnări teribile pentru sin
gurul delict de a fi luptat pen
tru libertatea patriei basce, 
pentru libertatea Spaniei. Prin 
procesul înscenat acestor tineri 
pentru care procurorul
șase pedepse cu moartea, Fran
co a crezut că demonstrează 
soliditatea regimului său și ca
pacitatea acestuia de a zdrobi 
in mod singeros orice încer
care de a-i pune capăt. Insă 
Franco a greșit; procesul îm
potriva tinerilor basci s-a trans
format intr-un proces contra 
dictaturii franchiste și mișcare 
de solidaritate cu tinerii basci, 
care se desfășoară în America 
Latină, in Europa, in toate țările 
unde se cere punerea in libertate 
a acestor tineri basci, ne arată 
nouă, spaniolilor, imensele po
sibilități care există în (ara 
noastră de a organiza lupta 
pentru a pune capăt pentru 
totdeauna regimului franchist.

Eu doresc să vorbesc de po
litica partidului comunist. Nici 
o singură clipă partidul comu
nist nu a considerat că lupta 
s-a terminat o dată cu infrin- 
gerea republicii. Și din momen
tul in care ne-am văzut obli
gați să plecăm din Spania am 
început din nou să organizăm 
lupta : peste 12 ani de lupte de 
partizani, sute și sute de to
varăși închiși și executați. O 
lungă epopee de lupte și eroism 
marchează calea Partidului Co
munist din Spania în bătălia 
împotriva dictaturii franchiste. 
Noi nu uităm experiențele tre
cutului și în loc de a ne în
chista intr-o politică îngustă și 
sectară am ținut seama 
sint forțele pe care noi ne 
tem sprijini pentru a lupta 
potriva franchismnlui. Am 
sit oameni care ieri au

care 
pu- 
im- 
gă- 
fost

sprijinitorii regimului franch:st, 
iar azi ne găsim in fața faptu
lui că la chemarea Partidului 
Comunist din Spania răspund 
toate forțele antifranchiste și 
democratice din țara noastră, 
și există posibilitatea de a ob
ține o unitate antifranchistă 
largă care să cuprindă de la

(Urmare din pag 1)

a fost unul dintre obiectivele 
de seamă ale unităților minie
re. Față de anul trecut consu
mul de material lemnos s-a di
minuat cu peste 3 (trei) mc/1 000 
tone, ceea ce înseamnă o re
ducere de 1.6» mc/1 000 tune 
in raport cu norma de consum 
planificată. Cele mai mari eco
nomii le-au realizat exploată
rile miniere Lupeni (4 100 mc). 
Aninoasa (3 800 mc). 
(2 700 mc). Vulcan (1 
Uricani (500 
de cherestea 
cea. 1 mc/1 
principal a
minelor Anin : 
nea și Uricani.

— Care indicatori tehnici nu 
se situea/ă, încă, la nivelul 
posibilităților și exigențelor de 
azi ?

Din cauză că în perspectiva 
1975 va crește substanțial gra
dul de mecanizare a încărcării 
in galerii, față de realizările 
din anul curent — plasate sub 
eoia cerințelor și capacităților 
de care • dispunem — sarcinile

mc). La i 
(față de 
000 tone 
venit din

,11.

Paroșeni
100 mc), 
economia 
1969) de 

• aportul 
partea 

Lupeni. Lo-

Unesc aceste noi contururi 
cu felul nou de a munci al 
oamenilor din Bărăgan cu re
zultatele obținute, și străbuna 
vatră a piinii prinde in mintea 
mea imaginea unei adevărate u- 
zine dc produse agricole. Iar ci
frele statistice vin să-mi confir
me această nouă realitate. Mai 
bine de 700 kg de grîu la 
hectar peste media pe țară. 
5,4 la sută din producția de 
carne a țării, 2,7 la sută din 
cea de lapte, aproape 5 la sută 
din producția de 
mari cantități de 
se aici, plasează 
mița pe cea mai 
tă a podiumului.

Dar pe lîngâ atributele 10a- 
delor pămîntului, marea cîm- 
pie și-a cîștigat, mai cu scamă 
în ultimii ani. dreptul Ia cea 
de a treia dimensiune, aceea a 
halelor industriale și a rclor-

lină și alte 
bunuri strin- 
județul lalo- 
înaltă treap-

A- 
politică 
in vor-

frontu-

democrați creștini, burghezia 
democratică, pină la comuniști 
și socialiști. Eu consider că a- 
ccastă unitate va fi obținută 
chiar dacă ea va întiinpina 
dificultăți. Partidul nostru mi
litează pentru unirea tuturor 
forțelor, in scopul de a pune 
capăt regimului de teroare 
ceasta este adevărata 
revoluționară, dusă nu 
be. ci in fapte.

Noi avem experiența
lui popular. Frontul popular in 
Spania era format din republi
cani de dreapta, din republi
cani de centru, din naționaliști 
catalani, o parte din națio
naliștii basci, din socialiști și 
comuniști. Datorită frontului 
popular a fost posibilă organi
zarea rezistenței în fața agre
siunii fasciste; datorita existen- 
t?i.f5on‘ului Popular a fost po
sibilă organizarea armatei popu
lare, înfăptuirea reformei agra
re, transformarea Spaniei in
tr-o republică populară de un 
nou tip, care, dacă ar fi tri
umfat, fără nici o îndoială 
Spania ar fi fost astăzi o țară 
socialistă. Sprijinindu-ne pe a- 
c.!a.Ștă experiență, în noile con
diții dc astăzi, noi căutăm să 
unim toate forțele capabile să 
lupte împotriva regimului. Nu 
ne preocupă atitudinea de ieri 
a acestor forțe. Ne interesează 
poziția, lor de astăzi in lupta 
împotriva lui Franco și hotă- 
rirea lor de a lupta alături de 
noi. iar noi vom căuta această 
unitate cu toată loialitatea, fără 
a ignora insă dificultățile ce 
vor apărea in calea noastră. 
Tovarășul Ceaușescu vorbea dc 
greutățile pe care românii le-au 
intîinpinat în construcția socia
listă. Este de înțeles că noi 
astăzi nu ne propunem să con
struim socialismul; noi ne pro
punem să restabilim in Spania 
democrația, o democrație des
chisă tuturor cuceririlor, tutu
ror progreselor. Noi știm că 
în această luptă a noastră pen
tru democrație 
liații noștri <le 
pe drum. Insă 
prezent, pentru
pune capăt dictaturii franchiste, 
de a restabili democrația, <le a 
deschide poporului 
lea spre libertate, 
dreptate.

In încheiere, vă
rași, să-mi permiteți să salut 
poporul român, muncitorii, ță
ranii, intelectualii, harnicele fe
mei caTe, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, con
struiesc socialismul, transformă 
vechea Românie a boierilor în- 
tr-o Românie industrial-tlczvol- 
tată, 
visul 
tori

Eu 
ni«Tni. multe succese în această 
nobilă sarcină, pentru că acesta 
este, de asemenea, cel mai bun 
sprinn pe care ni-1 puteți a- 
corda.

Vă mulțumesc mult pentru 
întregul ajutor pe care ni l-ați 
acordat și pe care ni-l acor
dați.

Mulțumiri 
Ceaușescu.

unii dintre a- 
azi vor răniîne 
principalul, in 
noi este de a

spaniol ca- 
Justiție și

rog. tova-

făcind să devină realitate 
atitor generații de luptă- 

revoluționari.
vă doresc, tovarăși ro-

tovarășului

Abia 
«0 la 
atare. 

I onea.

noastre în această dirreție sint 
deosebit de stringente, 
realizăm cu ceva peste 
sulă din indicatorul ca 
iar la minele Vulcan,
Uricani și Dilja rezultatele ob
ținute se situea/ă sub 50 la 
sută din plan, ceea ce, să re
cunoaștem. o prea puțin. Se im
pune chiar de la începutul a- 
nului viitor, o preocupare mult 
m ti susținută in ceea cc pri-

g a n u I
chibzuință 
gospodar.

URAAA! NE-A ADUS ALMANAHUL

telor chimiei. Cu 
cunoscută bunului 
sub îndrumarea iscusită a ce
lui cc și-a asumat responsabi
litatea ridicării fiecărui colț 
de țară pe cele mai înalte 
trepte ale civilizației, oamenii 
Bărăganului au trecut la va
lorificarea sufîRrioară a roade
lor muncii lor. O nouă și vigu
roasă ramură economică — in
dustria — a început să se îm
pletească armonios cu agricul
tura — străveche și nouă în
deletnicire omenească. Cinci 
noi și moderne fabrici ampla
sate în cele mai potrivite zone 
prelucrează recoltele de floa- 
rea-soarelui. soia, germenii de 
porumb, laptele, carnea, legu
mele, fructele. O mare între
prindere de prefabricate de 
beton contribuie la vastele lu
crări de amenajări pentru iri
gații, la construcțiile industri
ale și agro-zootehnice. Cel mai

modern combinat de celuloză 
.și hîrtie din țară valorifică 
mare parte din paie, realizea
ză anual 50 000 tone dc celulo
ză și 14 la sută din producția 
dc birlic a țării. Și așezările 
Bărăganului î.și schimbă înfă
țișarea. In sate s-a aprins be
cul electric, clădirile au arbo
rat antene, legături sigure și 
rapide cu întreaga lume. Ora
șele cresc astăzi mai mult pe 
verticală. Slobozia, de pildă, 
localitate în care, pînă nu 
demult, călătorul nici nu cata
dicsea să micșoreze viteza ma
șinii, este străjuită dc două 
puternice zone industriale. «n 
centru, impunătoare construcții 
social-culturale, numeroase 
blocuri de locuințe însumind 
aproape 1 500 apartamcnie. 
transformă palmă cu palmă a- 
cest tîrgușor prăfuit în 
din cele mai frumoase 
de pe viitoarea 
București—Constanța, 
edilitare
la Călărași, la 
Țăndârei. in tot 
noasei cîmpii.

Bărăganul își

unul 
orașe 

magistrală 
Imagini 

similare întîlnești și 
Fetești, 

cuprinsul

scl limbă

l.i 
înă-

fața.
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18.UI1

18.3U

19.15

19.211

19.30

20.00

20.15

Deschiderea emisiunii.
Tineri soliști de muzi
că populară.

Brălara de aur. In in
ti mpinarca semicente
narului P.C.R. Einisiu- 
ne-<<>ncurs.

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

T’eleju malul «le seară.

Reflector.

CITITORII sesizează
CEI VIZAȚI răspund ?

A, venit iarna și pe strada 
VȚiXoxului din Lupeni. unde in 
lima iunie a. c. s-a dat în 
folosință 
că iarna 
guță cu 
cum ar

a. c.
blocul D 2. Numai 
nu este de loc drâ- 
noi. Adică ea ar fi 
fi, dar nu-s de loc 

drăguți cu locatarii din acest 
bloc tovarășii de la sectorul 
I.G.L. din localitate care nu ne 
asigură încălzirea centrală co
respunzătoare și nici nu res
pectă progr nml de apă caldă

„drăguța • • •

întocmit in urma unor consul
tări prealabile. Pereții apar
tamentelor sint in majoritate 
umezi — pericol de îmbolnă
vire pentru copii, pentru că 
mulți dintre noi avem copii 
mici. Știm că problema căldu
rii nu se pune numai la blocul 
D 2 de pe strada Viitorului din 
Lupeni, 
avem 
tunci

dar 
mare 
să ni

noi o plătim și 
nevoie de ea. A- 
se dea.

UN GRIP

In cartierul Ștefan din Lupeni 
s-au înlocuit instalațiile vechi 
electrice cu altele noi. Meșterii 
de la S.D.E.E. au umblat 
casă in casă, s-au urcat 
multe acoperișuri, spărgînd 
mare număr de țigle. Au 
locuit peste tot instalația
che numai la mine pe casă

din 
pe 
un 
în-
ve-

A

încredere 1
La noi in Vulcan funcționea

ză o filială a băncii 
Ia care sint înscriși 
număr 
seama 
le nu 
în

de credit 
un mare 
Dindu-mi 

pc care 
acestei filiale, 

cu vreo 5 ani m-am 
cu ca membru coti- 
înscriere am depus 
225 lei. O singură 

ob'h.ut un împrumut 
lei apoi nu mi s-a

de cetățeni, 
de avantajele 
membrii 

urmă
înscris și 
zant. La 
suma de 
dată am 
de ,1 000 
mai dat niciodată nici un ban. 
De curînd am făcut cerere să 
scot banii pe care 
dar șefa filialei nu 
înapoieze. Are ea 
pe banii mei ?

i-am depus 
vrea să mi-i 
acest drept

Grigore PANOIU

că și organizarea activității la 
front la un nivel superior in 
vederea eliminării stagnărilor 
din perioada lucrărilor de be- 
tonarc. Toate aceste imperati
ve trebuie sâ stea. în perma
nența. în atenția conducerii u- 
nităților 
tive. In 
noastre 
șini de
perirea volumului planificat, pe

EFICIENTA
veste utilizarea intensivă a par
cului de mașini din dotare, di- 
rnen- ionarea corespunzătoare a 
rețelei de aer comprimat pen
tru asigurarea presiunii necesa
re la fronturile de lucru. ?- 
fectuarea reviziilor și a repa
rațiilor utilajelor la timp și 
de calitatea cerută in scopul 
garantării unei funcționări nor
male, a mașinilor, plasarea cit 
mai bună la locurile de mun-

Festivalul
Seară de teatru — pre
mieră TV. „Doi pe un 
balansoar* de William 
Gibson.

22.111)

muzicii de la
Barcelona

găzduit 
a opta 
muzicii, 
festiva- 
la pre-

bicentenarul ui 
împlinirea a 
la moartea lui 
Festivalul har

pe

22.25

22.35

Sibiul sentimental 
reportaj.

Divertisment muzical- 
coregrafic cu Narghita.

Telejurnalul de noapte.

Im linierea emisiunii.
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și sectoarelor respec- 
dotarea exploatărilor 

există suficiente ma- 
incărcat pentru aco-

CÎT MAI
Ie folosim așa cum tre
ia eficiența corespunză- 
caructeristicilor lor teh-

anul 1971. Prin urmare, răinî- 
ne să 
buie, 
toare 
nice...

— In legătură cu vitezele de 
avansare, ce ne puteți relata ?

— La abatajele cu front lung 
creșterea medie a vitezei de a- 
vansare față de anul trecut e 
mică, dpar de 1,2 melri/lună, 
iar raportată la planul avut,

deranja- 
deranjat 
defectu- 
S.D.E.E.

au lăsat-o și pe cea veche a- 
lături de cea nouă. Ori de cite 
ori se produce vreun 
ment pe rețea sint 
și eu pentru găsirea 
lui. Am reclamat la
și la sectorul I.G.L. din locali
tate, dar nimeni nu mi-a dat 
un răspuns favorabil. A venit 
iarna, acoperișul e spart și o 
să mâ ningă in casă. Acum 
tovarășii dc la I.G.L. zic sâ 
fac cerere dar pină fac eu 
cerere și pînă vin ei la mine, 
mă apucă primăvara.

David PASTOR
str. Moș Roată nr. 5

Orașul Barce'ona a 
«'inul acesta cea de 
ediție a Festivalului 
Programul amplu al 
lului a cuprins, ca și
cedcntele ediții, o listă ce a 
înmănunchiat nume prestigi
oase ale muzicii univei-sale și 
tinere valori incâ necunoscu
te suficient, Beethoven. Bar- 
tok și compozitorii catalani 
contemporani.

Calendarul muzical al a- 
cestui an înregistrează două 
evenimente remarcabile — 
celebrarea 
Beethoven și 
25 de ani de 
Bel La Bartok.
celonez îl comemorează 
Bartok cu o dublă ofrandă : 
inlerpratarea de către cuar
tetul Melos a ciclului celor 
șase dansuri simfonice si 
parcurgerea unei interesante 
partituri — ..Castelul lui 
Barbă Albastră*. Printre 
operele beethoveniene cităm 
unele piese vocale mai puțin 
cunoscute, cum ar fi liedu
rile cîntate de maestrul 
Dermota și „Cantata fune
bră".

!n ce privește opera „Fi- 
delio* — interpretată de 
orchestra orașului-gazdă și 
corul catedralei din Bremen, 
sub bagheta lui Gerd-A'- 
brecht — s-a renunțat la 
partitura acestei opere, edi
ția din 1814, care se cîn'ă 
de obicei, alegîndu-se prima 
ediție, cea a ..Leonorei", din 
1805.

PROGRAMUL 1 : 6,00 Dc la 
6 la 9,30; 9.30 Viața cariilor; 
10,05 Muzica populară din Ol
tenia; 10,30 Vreau să știu; 11.15 
Itinerar glorios. Valea Jiuini. 
Orizonturi suprapuse; 12,00 La 
microfon Sergiu Cioiu; 12.30 In
ti Ini re cu 
interpretul 
diojurnal; 
cotidiană;
— muzică
zitorul săptăminii; 14.40 Cinte- 
Ce populare: 15.05 — 100 dc le
gende românești: 15.30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal: 16.15 Hora marilor tim
pii — cîntece și prelucrări; 
16.30 Melodii de Gherase Dcn- 
drino: 16.50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului: 17.30 
Concert de muzică populară; 
18.00 Orele serii; 20.00 Tableta 
de scară: 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.40 Bijuterii muzi
cale: 20.55 
Muzică dc 
Consemnări 
cu; 21,30

melodia populară și 
preferat; 13,00 Ra- 

13,10 Avanpremieră 
13,22 Rebus melodii 
ușoară; 14,00 Compo-

PETROȘANI 7 Noiem
brie: Anicika (21—23 de
cembrie); LONEA — Mine-

rul : Cu dirijabilul spre Po
lul Nord (21—23 decembrie); 
VULCAN: Familia Toth (21 
—23 decembrie); LUPENI — 
Cultural : In arșița nopții 
(19—23 decembrie); Munci
toresc : Procesul (22—23 de
cembrie): BARBATENI : Co
misarul X și panterele al
bastre (22—23 decembrie).

Știința la zi; 21.00 
cafe-concert;' 21.25 
de Eugen Flores-

Revista șlagărelor; 
22.00 Radiojurnal; 22.20 Sport; 
22,30 Concert de muzică ușoa
ră; 22,55 Argheziană: 23,00 Con
cert de muzică ușoară (conti
nuare); 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

ea se situează cu 0.2 metri/lună 
sub acesta. La frontalele cu 
susținere metalică situația e 
aceeași și ca nu poate satisface. 
La abatajele mecanizate, deși 
s-a înregistrat o creștere a vi
tezei de avansare de 5 me
tri/lună in medie față dc 1969. 
acțiunea trebuind continuată in 
viitor cu mai multă perseveren
ță în acest domeniu în așa fel 
incit realizările pe care le vom

tă, din păcate. îmbunătățirile 
dorite sub aspectul creșterii 
vitezelor de avansare in gale
rii. Se cuvine intr-un cuvînt 
— acționat cu toată răspunde
rea în direcția organizării mai 
bune a lucrului, plasării și fo
losirii cu 
dotării.

— Din 
se impune

— Un

eficicnța necesară a

SPORITA
obține să fie în concordanță 
<u nivelul dotării existente în 
cadrul unităților și cu sarcinile 
prevăzute in cincinalul 1971 — 
1975 legate de sporirea gradu
lui de mecanizare, 
ne menținem la stadiul 
in 
poale mulțumi pe deplin, 
unitățile au fost dotate cu uti
laje de încărcare și perforare 
corespunzătoare, nu se const a-

La galerii 
atins 

1969, ceea ce, iarăși, nu 
Deși

partea Centralei, ce 
9
control de un mai 

mare efect din partea servicii
lor operative. Pentru ca acti
vitatea colectivelor 
din Valea Jiului să se 
la o treaptă superioară 
ficiență, se impune o 
mare mai atentă decit 
acum, o urnîărire mai 
tivâ, sprijin mai substanțial în 
soluționarea problemelor și e- 
liminarea deficiențelor care. în
că. mai persistă și împiedică 
realizarea tuturor indicatorilor 
tehnici ai producției bazinului, 
la cota exigențelor, a dotării 
actuale. Realizările bune de pî- 
nâ acum ne dau certitudinea 
că dorințele noastre în această 
privința se vor împlini în to
talitate.

unităților 
ridice 
de e- 
indru- 

pină 
opera-

DUPĂ 
PLACUL 

INIMII !
In ziua de 20 noiembrie 

a. c. am căutat in tot I.n- 
peniul să cumpăr o saltea 
pentru pătuțu] copilului, dar 
nu am găsit. Atunci am me> 
la Vulcan. Era ora 13. Deși 
magazinul are afișat pe u-î 
program pinâ la ora 15.'). 
era închis. Vînzătoarea e-a 
plecată la poștă și s-a înt•" - 
numai la ora 14. Eram : ' â 
mulți cumpărători, dar din- 
sa nu a vrut să ne mai se - 
vească, motivînd că treime 
să facă monetarul. Oare 
ceasta vînzătoare de la ma
gazinul de mobilă din Vul
can iși face programul după 
placul inimii ei sau după do
leanțele cumpărătorilor ? l’c 
ea n-o întreabă nimeni cînd 
vine, cînd pleacă de la ser
viciu și cum se poartă cu 
cumpărătorii, pentru că ne-a 
aruncat și niște cuvinte pe 
caro nu le pot scrie. Cred 
că cinevh ar trebui să ia mă
suri împotriva unui asemenea 
,modelu de deservire în co
merțul nostru.

iHe PARASCA
Lupeni, str. Aleea Liliacului

nation.de
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PLENARA
C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). - 
Agenția PAP transmite : La 20 
decembrie a.c. a avut loc cea 
de-a șaptea ședințâ plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonei.

Plenara a analizat situația din 
țară și a adoptat hotăririle ne
cesare.

Plenara a acceptat renunțarea 
fui Wladyslaw Gomulka la 'unc- 
țiile de prim-secretar al C.C. și 
de membru al Biroului Politic 
in legătură cu boala sa gravă. 
Plenara a ales in funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
pe Edward Gierek.

Plenara a exprimat cele mai 
bune urări de grabnică însănă
toșire lui Wladyslaw Gomulka. 
Plenara a hotărit “să elibereze 
din funcțiile de membri ai Birou
lui Politic și ai Secretariatului 
C.C. pe : Boleslaw Jaszczuk, Ze
non Kliszko și Ryszard Strzelecki, 
iar din funcția de membru al 
Biroului Politic al C.C. pe Marian 
Spychalski.

Din Biroul Politic al Comitetu

Cuvîntarea rostită de 
EDWARD GIEREK, 
prim-secretar al 

C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

Agenția PAP a transmis cu- 
vintarea rostită de Edward 
Gierek, prim-secretar al C C. 
al P.M.U.P., la posturile de 
radio și televiziunea poloneză.

In uitima săptâminâ. a spus 
vorbitorul, au avut loc eveni
mente care au zguduit profund 
întregul popor și au creat un 
mare pericol pentru patrie. In 
orașe de pe litoral — Gdansk. 
Gdynia, Szczecin și Elblag — 
au avut loc manifestări ale 
muncitorilor, excese și ciocniri 
pe străzi. Au murit oameni. 
Noi toți trăim această trage
die.

Nu putem să nu ne întrebăm 
cum s-a ajuns la această neno
rocire, cum s-au ivit și de ce 
s-au maturizat conflicte sociale 
atit de acute ? Există oare ase
menea probleme interne pe 
care nu le-am putut rezolva 
pe altă cale?

Obligația noastră, obligația 
conducerii partidului și a gu
vernului, este de a da parti
dului și poporului un răspuns 
deplin la aceste întrebări. A- 
cesla va fi un răspuns dificil 
și in spirit autocritic. Dar el 
va fi clar și veridic. La baza 
actualei situații din (ara noas
tră se află cauze care decurg 
din dificultăți reale. Dar exis
tă și cauze care au decurs din 
concepții nechibzuite in poli
tica economică. Aceste cauze 
Ie vom înlătura. O lege «le 
fier a politicii noastre econo
mice și a politicii noastre în 
general trebuie să fie întot
deauna luarea in considerare 
a realității, consultările largi 
cu clasa muncitoare și intelec
tualitatea. respectarea princi
piilor colegialității și democra
ției în viața de partid și în 
acțiunile organelor lui condu
cătoare.

Ultimele evenimente ne-au 
amintit în mod dureros adevă
rul fundamental că partidul 
trebuie să mențină întotdea
una legătura strînsă cu clasa 
muncitoare și cu întreg po
porul. că el nu trebuie să piar
dă limbajul comun cu oamenii 
muncii.

Hotăririle adoptate recent 
privind modificarea prețurilor, 
a spus vorbitorul, au sporit 
cheltuielile populației pentru 
cumpărarea produselor alimen
tare.

C.C. a însărcinat Biroul Po
litic să analizeze în zilele ime
diat următoare posibilitatea de 
îmbunătățire a situației mate
riale a familiilor cu salarii 
mici și cu mulți copii și al că
ror buget, in urma modificării 
recente a prețurilor, a fost a- 
fectat in mod serios. Pentru 
aceasta, trebuie să depistăm 
fondurile necesare.

Există și multe alte probleme 
care preocupă oamenii muncii 
și care impun o rezolvare — 
cele referitoare la situația fe
meilor din cimpul muncii, pro
blema locuințelor, problema ti
neretului. Doresc să vă asigur 
că ele vor fi analizate cu rea 
mai mare atenție de conduce

< Guvernul mexican a ac
ceptat să acorde drept de azil 
la o treime din numărul deți- 
nuților politici brazilieni in
cluși pe lista organizației clan
destine „Juarez Guimaraes de 
Brito Commando", care și-a 
asumat răspunderea pentru tă- 
pirea ambasadorului elvețian 
în Brazilia, Giovanni Enrico 
Bucher — se arată intr-un co
municat al Ministerului de ex
terne al Mexicului.

> Duminică seara a început

„LUNOHCD-1“
$ O nouă ședințâ de le

gătură radio între laborato
rul mobil sovietic „Lunohod- 
1" și Centrul terestru de co
ordonare a avut loc în noap
tea spre 19 decembrie și a 
durat mai mult de patru ore. 
In acest timp, lunomobilul 
și-a continuat deplasarea în 
direcția sud-est. efectuînd mă
surători științifice și transmi- 
țind pe Pămînt imagini pa
noramice ale suprafeței se
lenare. In cursul legăturii ra

lui Central fac parte : Edward 
Babiuch, Jozef Cyrankiewicz, E- 
dward Gierek, Piotr Jarosiewicz, 
Stefan Jedrychowski, Stanislaw 
Kociolek, Wladyslaw Kruczek, 
Mieczyslaw Moczar, Stefan 
Olszowski, Ignacy Loga-Sowinski, 
Jan Siydlak, Jozef Tejchma.

Membri supleanți ai Biroului 
Politic sint : Henryk Jablonski, 
Mieczyslaw Jagelski, Wojciech 
Jaruzelski, Jozef Kempa.

Din secretariatul C.C. fac par
te : Edward Babiuch, Kazimierz 
Barcikowski, Edward Gierek, Sta
nislaw Kociolek, Mieczyslaw 
Moczar, Stefan Olszowski, Artui 
Starewicz, Jan Szydlak, Jozef 
Tejchma.

Plenara a obligat Biroul Poli
tic să examineze, in zilele ur
mătoare, măsurile îndreptate 
spre îmbunătățirea situației ma
teriale a familiilor cu salarii 
mici și cu mulți copii, al căror 
buget a avut de suferit pagubele 
cele mai simțitoare ca rezultat 
al modificării prețurilor interve
nite in ultimul timp.

rea partidului și guvernului 
și vor fi soluționate potrivit 
posibilităților și numai în 
funcție de posibilitățile econo
mice ce ne vor sta la dispo
ziție. Acestea vor depinde de 
buna noastră activitate, a tu
turor fără excepție.

Va trebui să reanalizăni în 
mod detaliat problemele planu
lui economiei naționale pe 
anul viitor și întregului nou 
cincinal. Va trebui să trecem 
la activitatea pentru elabora
rea unor planuri, înfăptuirea 
unor schimbări și reforme. 
Chemăm oamenii muncii, inte
lectualitatea, oamenii de știin
ță. toate cercurile opiniei pu
blice să participe la soluționa
rea acestor importante proble
me și pentru aceasta vom 
crea condiții politice și organi
zatorice respectînd în toate 
sferele vieții normele demo
crației socialiste.

Hotăririle noastre de astăzi
— a subliniat vorbitorul — le 
vom realiza împreună cu parti
dele aliate — Partidul Unit 
Țărănesc și Partidul Democrat
— cu toate organizațiile Fron
tului Unității Poporului. Fie
care cetățean va avea o parti
cipare la rezolvarea și înfăptu
irea lor

rn continuare, tovarășul E. 
Gierek a spus: Potrivit tradi
țiilor internaționaliste ale po
porului nostru, ideologiei mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru, Polonia a fost și va fi o 
verigă trainică a forțelor so
cialismului. democrației și pă
cii.

Pacea și securitatea patriei 
noastre sint indestructibil le
gate de pacea și securitatea 
Europei. Vom depune și de 
acum înainte eforturi pentru 
întărirea lor, vom fi gata să 
acționăm în această direcție și 
să colaborăm în mod reciproc 
avantajos cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cială. Cu acest gînd vom por
ni alături de alte state socia
liste pe calea normalizării re
lațiilor cu R.F.G.

Referindu-se la muncitorii 
care au întrerupt munca, vor
bitorul a spus: Răspunderea 
cu care sînt investit eu și în
treaga conducere de partid îmi 
impune să declar cu toată 
sinceritatea că această compor
tare a însemnat o uriașă pri
mejdie pentru țară, deși înțele
gem că cel mai adesea aces 
te acțiuni au fost dictate de 
considerente cinstite. Aceasta 
însă a fost folosită de dușma 
nii socialismului, de elemente 
antisociale și criminale. Și nu 
protestul muncitorilor, ci acțiu
nile acestor elemente au primit 
riposta hotărită din partea 
forțelor care stăteau de strajă 
ordinii — miliția și trupele 
poloneze — care și-au îndepli
nit datoria.

Vorbitorul a adresat apoi, 
în încheiere, un apel tuturor 
muncitorilor polonezi, tuturor 
oamenilor muncii, spunînd : 
să tragem împreună concluzia 
din experiența amară a ulti
mei săptămîni.

operațiunea de retragere a ul
timilor 40» de membri ai Le
giunii străine franceze din 
Ciad, transmite corespondentul 
agenției France Presse din 
Fort Lamy.

< Președintele Filipinelor. 
Ferdinand Marcos, a declarat 
că în luna ianuarie va convoca 
Consiliul prezidențial de politi
că internațională pentru a e- 
xamina problema stabilirii re
lațiilor diplomatice cu unele 
țări socialiste.

dio cu Pământul, .Lunohod- 
1“ a parcurs 263 metri, stră- 
bătind craterele cu pantă mai 
puțin înclinată și evitîndu-ie 
pe cele mai abrupte.

După oprirea vehiculului 
autopropulsat, a fost efectua
tă analiza compoziției chimi
ce a solului lunar și s-au 
transmis pe Pămînt imagini 
ale suprafeței Lunii din lo
cul unde staționează „Luno- 
hod-l“.

începerea lucrărilor sesiunii Comisiei interguverna- 
mentale româno-sovietice de colaborare economică

La 21 decembrie, a. c.. la Moscova au început 
lucrările sesiunii a patra a Comisiei intergu- 
veroainentale româno-sovietice de colaborare 
economică.

Delegația română este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, pre
ședintele Părții române a comisiei, iar dele
gația sovietică — de M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Părții sovietice a comisiei.

La lucrări participă, de asemenea, Teodor

Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

In cadrul lucrărilor sesiunii, urmează să se 
examineze stadiul acțiunilor de colaborare și 
cooperare economică și tchnico-științifică, con
venite anterior între cele două părți, precum 
și posibilitățile de dezvoltare, in continuare, 
a relațiilor economice dintre România și Uniu
nea Sovietică, în vederea convenirii de măsuri 
pentru concretizarea acțiunilor care vor pre
zenta interes reciproc.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — Recentele tratative de 
la Bruxelles intre reprezentanții Comisiei C.E.E. și cei ai 
Irlandei, Danemarcei și Norvegiei, țări care și-au depus 
candidatura de aderare la Piața comună, au prilejuit o pri
mă inventariere de ansamblu a numeroaselor obstacole care 
se ridică în calea intențiilor de lărgire a Comunității Eco
nomice vest-europenc.

După cum apreciază observatorii politici, tratativele 
țărilor candidate cu greoiul organism care-I constituie Co
misia C.E.E. s-au desfășurat în condiții neprielnice. Această 
situație s-a datorat, in primul rind, faptului că organis
mul comunitar a elaborat un proiect privind perioadele de 
tranziție ale statelor candidate, fără să țină seama de con
dițiile foarte deosebite ale acestor state. De altfel, zia
rul „Neue Zurcher Zeitung" a apreciat că pozițiile Comisiei 
C.E.E. nu „reprezentau părerile nimănui”.

Starea 
sănătății 

lui 
Wladyslaw 
Gomulka

VARȘOVK 21 (Agerpres). 
— In legătură cu îmbolnăvi
rea Iui W. Gomulka, agenția 
I’AP transmite un comunicat 
asupra stării sănătății sale, 
în care se arată că de cîte
va săptămîni au apărut la 
pacient tulburări in sistemul 
circulator, care au provocat 
întreruperea temporară a 
funcțiilor văzului. I s-a re
comandat odihnă și trata
ment medicamentos. In di
mineața zilei de 19 decem
brie, aceste întreruperi au 
apărut din nou în mod in
tens, și consiliul medicilor 
i-a recomandat regim de spi
tal, la care pacientul a fost 
supus. S-a stabilit diagnosti
cul : tensiunea arterială cres
cută, tulburări circulatorii 
care au dus la reducerea 
temporară a vederii și la o 
stare de oboseală generală. 
Tratamentul necesită o pe
rioadă îndelungată de timp.

— Incidentele din Okinawa
TOKIO 21. — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In localitatea Koza din 
Insula Okinawa au continuat 
duminică incidentele între popu
lația locală și autoritățile mili
tare americane. Zeci de auto
mobile americane au fost in
cendiate. Cîteva sute de locui
tori au pătruns în incinta ba
zei militare Kadena incendiind 
mai multe clădiri. Poliția mi
litară americană a intervenit cu 
brutalitate folosind grenade cu 
gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia manifestația. 35 de per
soane au fost rănite, iar alte 
cîteva sute arestate. Chobyo 
Vara, șeful puterii executive 

■locale, a cerut autorităților a-

JAPONIA : Recent la Tama Lake Park a avut loc cel de-al 12-lea festival tradițional 
Akahata. la care peste 80 000 de oameni ai muncii din Japonia au participat sub lozincile 
„Unitatea poporului pentru o coaliție democratică a guvernului", „Abrogarea tratatului de se
curitate japono-american", „Retrocedarea Okinawei", „Măsuri grabnice împotriva poluării 
— înscriind astfel pe agenda de lucru principalele deziderate ale poporului japonez.

Președintele Republicii 
Chile. Salvador Allende, i-a 
avertizat pe latifundiari că, 
dacă se vor deda la acțiuni 
conspirative și violente, se vor 
lovi de o ripostă hotărîtă.

> La Madrid se consideră 
că sentința in procesul intentat 
celor 16 patrioți basci nu va 
fi pronunțată, după toate pro
babilitățile, decit in ultimele 
zile ale anului. Surse apropiate 
cercurilor armatei spaniole, 
citate de agenția Reuter, afir
mă că intîrzierea anunțării 
verdictului s-ar datora unor 
disensiuni in rindurile ofițeri
lor superiori.

Guvernele Bulgariei și 
Boliviei, informează agenția 
BTA, au căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

Noul ambasador al R. P. 
Chineze în Republica Cuba, 
Cian Teh-ciun, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, informează agenția Chi
na Nouă. __ j

R. S. CEHOSLOVACA : Castelul Beckov. una din cele mai vechi fortărețe din Slovacia 
este menționat in documente incă din 1208. Faima sa durează de la mijlocul sec. 13. cind a 
rezistat puternicelor atacuri ale hoardelor tătare.

In foto : Ruinele pitorești ale castelului Beckov.

In Statele Unite capătă amploare mișcarea pentru 
eliberarea cunoscutei militante americane de culoare Angela 
Davis, arestată la 14 octombrie sub învinuirea falsă de a fi 
complice în incidentul de Ia 7 august din incinta judecă
toriei din San Rafael (California). De menționat că poliția 
nu a prezentat nici un fel de dovezi privind așa-zisa com
plicitate la acest incident, acuzație pe care Angela Davis 
o denunță ca pe o farsă.

mericane să ia măsuri imediate 
împotriva personalului militar, 
vinovat de numeroase crime.

Hotărîrea guvernului ameri
can de a menține în Okinawa 
importante stocuri de substanțe 
toxice, precum și samavolniciile 
trupelor S.U.A. staționate în 
insulă au contribuit la inten
sificarea mișcării de protest 
împotriva prezenței militare a 
S.U.A. în Okinawa.

Incidentele din Okinawa au 
provocat vii reacții din partea 
partidelor de opoziție din Ja
ponia. Partidul comunist a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că incidentele de du
minică demonstrează în mod clar 
că forțele militare de ocupație au

Primul ministru al Iorda
niei, Wasfi Tall, care se ar1ă 
intr-o vizită oficială in Arabia 
Saudită. a fost primit de re
gele Feisal și de emirul Kha
led Ben Abdel Aziz, prințul 
moștenitor și vicepreședintele 
cabinetului.

Nu a fost dat nici un comu
nicat oficial privind probleme
le discutate în cursul întreve
derilor.

<> Operațiunea de colectare 
a armelor deținute de membrii 
grupurilor paramilitare iorda- 
niene a fost încheiată. Toate 
aceste arme au fost depozita
te în locurile stabilite în acest 
scop in diferite localități din 
(ară. 

violat drepturile fundamentale 
ale populației Okinawei. în
treaga responsabilitate revine 
forțelor militare americane. Gu
vernul japonez trebuie să în
treprindă acțiuni corespunză
toare pentru a proteja intere
sele locuitorilor din Okinawa, 
chiar înainte ca insulele să fie 
retrocedate Japoniei, afirmă în 
încheiere declarația Partidului 
comunist. Un purtător de ciivînt 
al Partidului socialist japonez, 
Kanji Kawasaki, a declarat că 
problemele fundamentale ale 
populației din arhipelagul Ryu- 
Kyu pot fi soluționate numai 
prin retrocedarea imediată și 
necondiționată a Okinawei că
tre Japonia.

+ Reprezentanții celor 107 
companii de transport aerian 
membre ale IATA (Asociația 
Internațională a Transporturi
lor Aeriene) au căzut de acord 
asupra creșterii tarifelor de 
transport cu 5—8 la sută, ince- 
pind de la 1 aprilie anul viitor. 
Acordul urmează să fie aprobat 
de guvernele țărilor respective. 
Noile tarife vor fi valide pen
tru o perioadă de 2 ani.

© Primul ministru al Ceylo
nului, Siriinavo Bandaranaike, 
a primit pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Co
lombo, Petre Tănăsie. Cu acest 
prilej, au fost discutate diverse 
aspecte ale dezvoltării relații
lor de colaborare și prietenie 
româno-ceyloneze.
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Dezvăluiri privind 
emanafâsle radioactive 

din deșertai Nevada
MERCURY 21 (Agerpres). 

— Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. a anunțat că 
în urma ultimei din cele trei 
explozii nucleare subterane, 
care au avut loc în deșer
tul Nevada, s-au înregistrat 
emanații nucleare care s-au 
răspîndit pe o distanță de 
750 km. ajungînd pînă în 
statul Utah. Calificind aceas
tă emanație drept „acciden
tală", comisia a relevat că 
ea a căpătat forma unei co
loane brune de praf, care 
s-a ridicat la o înălțime do 
2 240 m și care, după cîteva 
ore, s-a împrăștiat pe o su
prafață de 1 000 mile pătrate. 
S-a reamintit, de asemenea, 
că au fost evacuați in grabă 
toți cei 600 de angajați de 
la locul exploziei.

După cum relevă agenția 
A.P., este pentru a 17-a oară 
cînd in urma exploziilor nu
cleare subterane efectuate de 
Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. se înregis
trează asemenea accidente. 
Actuala emanație do radiații 
este însă comparabilă în in-
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Vietnamul de sud
SAIGON 21 (Agerpres). — 

Marea bază aeronavală ameri
cană de la Da Nang a fost 
bombardată cu rachete în cursul 
nopții de duminică spre luni, 
de către forțele patriotice din 
Vietnamul de sud. Concomitent, 
cartierul general al unui regi
ment de pușcași marini ameri
cani. situat in apropierea com
plexului militar de la Da Nang 
a fost supus ticurilor artileriei 
F.N.E.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează, de asemenea, că 
în ultimele 24 de ore au fost 
semnalate ciocniri între deta
șamente ale Frontului National 
de Eliberare și unități ale ar

> L.a Moscova au începjit 
luni convorbirile dintre Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și delegația de partid 
și guvernamentală a R.A.U. 
Condusă de Aii Sabri, membru 
al Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
vicepreședinte al R.A.U.

4> La încheierea vizitei în 
Republica Arabă Unită a dele
gației P.C.U.S., conduse de 
Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a fost dat pu
blicității un comunicat. In 
cursul convorbirilor purtate 
cu o delegație a Uniunii Socia
liste Arabe, condusă de Abdel 
Mohsen Aboul Nour, secretarul 
general al uniunii, părțile și-au 
reafirmat hotărîrea de a conti
nua să dezvolte colaborarea și 
prietenia dintre popoarele Uni
unii Sovietice și R.A.U. și au 
căzui de acord asupra unor 
măsuri concrete privind strân
gerea relațiilor dintre cele 
două partide.

Sesiunea comună 
a celor două 
camere ale 

Adunării Federale 
Cehoslovace

PRAG A 21. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite : In zilele de 20 și 21 
decembrie, s-au desfășurat lu
crările celei de-a 6-a Sesiuni 
comune a celor două Camere 
ale Adunării Federale Ceho
slovace. Cu acest prilej, depu
tății au dezbătut și aprobat o 
serie de proiecte de lege ale 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
printre care legea privind sco
purile și principalele sarcini ale 
planului de dezvoltare a R. S. 
Cehoslovace și bugetul de stat 
al țării pe anul 1971.

tensitate numai celei înregis
trate in 1965.

Comisia a recunoscut că 
intensitatea radiațiilor s-a ri
dicat la 25 roentgens pe oră, 
nivel considerat ca periculos 
pentru ființele umane. S-a 
recunoscut, totodată, că norul 
radioactiv s-a împrăștiat dea
supra unor zone locuite, pre
cum și asupra unor regiuni 
unde se aflau turme de a- 
nimale, dar că radioactivita
tea în acel moment era de 
numai 10 miliroentgen pe oră. 
un procent considerat nepe- 
riculos.

Un purtător de cuvint al 
Comisiei a refuzat să pre
cizeze dacă norul va depăși 
granițele S.U.A., ceea ce va 
constitui, după cum relevă 
A.P., o violare a Tratatului 
din 1963 privind interzicerea- 
experiențelor nucleare în trei 
medii și care permite explo
ziile nucleare subterane ..atit 
timp cît ele nu provoacă re
ziduuri radioactive dincolo 
de limitele teritoriale ale na
țiunii caro le-a efectuat*.
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matei saigoneze în provinciile 
Quang Ngai și Binh Thuan din 
regiunea septentrională a Viet
namului de sud, precum și în 
Delta Mekongului, în pădurea 
U Minh.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvint al comandamentului 
militar american a anunțat ’că 
in cursul săptăminii trecute for
țele S.U.A. au pierdut 14 eli
coptere în Vietnamul de sud. 
Numărul total al elicopterelor 
americane doborîte pe terito
riul sud-vietnamez începînd din 
anul 1961 — menționează a- 
genția Reuter — se ridică la 
1 832.

In Capitala Camerunului 
s-au inchciat lucrările confe
rinței la nivel înalt a statelor 
membre ale Uniunii economice 
și vamale a Africii Centrale 
(UDEAC). Au participat preșe
dinții Republicii Populare 
Congo (B), Republicii Africii 
Centrale, Gabonului și Came
runului, precum și secretarul 
executiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa.

In comunicatul final dat pu
blicității, se menționează că 
participanții au adoptat măsuri 
vizind întărirea colaborării 
economice dintre statele mem
bre ale UDEAC, în special în 
domeniile transporturilor și in
dustriei.

O nouă „maree neagră*1
< O nouă „maree neagră1' 

amenință plajele de pe coaste
le sudice ale statului Louisia
na (S.U.A.). Stratul de petrol 
purtat de valuri se află la nu
mai 32 km de țărm și provine 
din erupția provocată de in
cendiul care s-a produs la 1 
decembrie la una din platfor

Incendiu în hotel
WASHINGTON 21 (Ager

pres). - La un hotel din loca
litatea Tucson, statul Arizona, 
a izbucnit un puternic incen
diu. Focul, care s-a extins ex
trem de rapid, a provocat 
moartea a 22 de persoane și 
rănirea altor 30.

Cutremur în Turcia
ISTANBUL 21 (Agerpres). - 

Duminică după-amiază, întrea
ga regiune de vest a Turciei 
a fost zguduită de un cutremur. 
Autoritățile turcești au anunțat 
că nu s-au înregistrat victime 
sau pagube materiale impor
tante. Epicentrul seismului se 
situează la 200 km sud de 
Istanbul, in regiunea Gediz- 
Simav-Demirci.

Poliția uruguayană a 
arestat trei persoane...

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). 
- Două cotidiene proguverna- 
mentale din Montevideo -
„Accion" și „El Diario" — rele
vă că poliția uruguayană a
arestat trei persoane care ar
putea „fi direct implicate" in 
răpirea, la 31 iulie a.c., a
consulului general al Braziliei, 
Dias Gomide, operată de mem
bri ai unei organizații clan
destine. Arestările au fost e- 
fectuate in timpul descinderii 
făcute de poliție intr-un maga
zin din Montevideo, unde s-au 
găsit documente referitoare la 
Gomide. Sub imobilul in cau
ză a fost, do asemenea, desco
perit un tunel, unde există 
probe materiale care atestă că 
ostatecul s-a aflat recent aco
lo.

Aii fost condamnați
MADRID 21 (Agerpres). - 

Un tribunal din Madrid a 
condamnat patru persoane la 
închisoare sub acuzația de a 
fi încercat să creeze o orga
nizație sindicală. Cei patru 
condamnați au fost, de aseme
nea, invinuiți pentru editarea 
buletinului ilegal „Panorame".

Eșec
MONTREAL 21 (Agerpres). 

- Autoritățile quebecane au 
dispus reluarea anchetei pri
vind imprejurările asasinării 
fostului ministru al muncii :n 
guvernul provincial, Pierre La
porte, răpit de membrii orga
nizației clandestine „Frontul de 
eliberare a Quebecului". An
cheta a fost întreruptă la 10 
octombrie pentru a se permite 
continuarea cercetărilor in ca
zul lui James Cross, atașatul 
comercial britanic eliberat ul
terior.

Se află sub cercetări trei 
persoane bănuite de a fi par
ticipat la răpirea lui Laporte. 
Una dintre acestea, Bernard 
Lortie, a recunoscut că a avut 
cunoștință de răpirea pusă la 
cale de un grup de militanli 
ai organizației clandestine 
menționate. Vasta operațiune 
a poliției in zilele ce au ur
mat depoziției lui Lortie s-a 
soldat, după cum relevă agen
ția France Presse, printr-un 
eșec.

♦ Aproximativ 620 000 de 
oameni nu aveau de lucru 
săptămîna trecută în Marea 
Britanie, potrivit cifrelor pu
blicate de Departamentul folo
sirii forței de muncă. Aceasta 
reprezintă 2,7 la sută din tota
lul persoanelor apte de muncă, 
procent atins în timpul iernii 
trecute abia în luna ianuarie.

♦ La Hanoi a avut loc o
ședință a Consiliului de Mi
niștri, prezidată de premierul 
Fam Van Doung. Au fost dis
cutate probleme privind înde
plinirea planului de stat și a 
bugetului R. D. Vietnam pa 
1970. De asemenea, au fost e- 
xaminate sarcinile planului de 
stat și prevederile bugetului 
pe 1971. ;

mele de foraj din Golful Me
xic. Autoritățile de coasta au 
răspîndit detergenți chimici 
pentru a preveni poluarea ma
lurilor. Un mare număr do 
păsări marine și-au găsit 
moartea din cauza acestei 
maree. j
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