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Subsolul hunedorean, atit 
de generos înzestrat de na
tură cu bogate și variate re
surse minerale, își dă tot mai 
mult în vileag comorile. Son
dele geologice care „împung*" 
adîncurile din Valea Jiului 
și Apuseni, din Poiana Rus- 
căi și Retezat, miile de me
tri de puțuri și galerii de cer
cetare desfășurate într-o im-

presionantă geometrie subte
rană, alcătuiesc acele cărări 
nebătătorite ale cunoașterii, 
care, o dată „călcate** de ex
ploratori, se transformă in 
mari artere prin care se ri
dică spre ziuă, pentru a intra 
în circuitul economic națio
nal, milioane și milioane de 
tone de minerale.

întreagă aceast; 
laborioasă activitate de iden
tificare a resurselor subtera
ne revine geologilor și ex
ploratorilor mineri care, în 
județul nostru constituie o 
prestigioasă prezență colecti
vă, un detașament de munci
tori și specialiști demni de 
toată considerația. însuși fap
tul că in cincinalul trecut 
geologii și exploratorii din 
județul Hunedoara au cerce
tat și pus în evidență peste 
prevederi, rezerve de cărbune 
mai mari cu 27 la sută, de 
minereu de fier cu 24 la sută,

DEPUTATUL Vom munci

la înălțimea
răspunderii sociale

încredințate de fi

masele de cetățeni! a

TRAIAN BLAJ,
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal Petroșani
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Participarea maselor largi de 
cetățeni la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
edificare a socialismului, con
stituie trăsătura de bază a orin- 
duirii noastre. Ansamblul de 
măsuri luate de partid în ve
derea aplicării hotărîrilor
doptate de Congresul al X-lea 
a deschis celor mai diverse ca
tegorii de oameni ai muncii 
căi nelimitate de manifestare 
a capacității lor creatoare în 
slujba intereselor generale ale 
societății.

In realizarea, fructificarea a- 
cestei posibilități un rol deo
sebit de important îl au depu
tății consiliilor populare de 
toate categoriile care acționea
ză ca un puternic factor de 
mobilizare a tuturor cetățenilor 
la realizarea acțiunilor menite 
să ridice întreaga viață socia
lă pe noi trepte ale civilizației 
socialiste. De aceea, nu întîm- 
plător mandatul îndeplinirii a- 
cestor atribuții este acordat 
celor mai buni și mai devo
tați cetățeni, celor mai buni 
gospodari care nu prin vorbe, 
ci prin 
personal 
derea și respectul tuturor ce
lor care i-au ales.

Viața demonstrează că locui
torii de pe întreg cuprinsul pa
triei sînt dornici să participe, 
alături de deputați. la realiza
rea sarcinilor social-culturale 
și :■ -ciyidăresti-ed iii tare, să le 
urmeze exemplul în privința 
respectării legilor tării și în
deplinirii obligațiilor cetățe
nești dar. în același timp, sînt 
hotărîți de a-i controla și tra
ge la răspundere pentru acti
vitatea depusă în circumscrip
ția electorală. în organul local 
al outerii de stat.

Una din formele 
eficiente de control 
ti vi tații deputatului 
ie 
consiliile 
Socialiste, desfășurate 
pe întreg . . 
cu toate categoriile de depu
tați. Asemenea consfătuiri an 
avut loc atit la nivelul muni
cipiului Petroșani cit și în toa
te comunele și orașele apar
ținătoare, ele reliefînd în mod 
pregnant spiritul de răspunde
re și însemnătatea activității 
deputaților în mijlocul cetățe
nilor și în cadrul cons'lii’-or 
populare din care fac parte.

fapte și exempiul lor 
și-au cîștigat încre-

maicele
asupra ac- 
o constitu- 

consfătuirile organizate" de 
Frontului Unității 

recent 
cuprinsul județului.

De asemenea, consfătuirile au 
prilejuit și un util schimb de 
experiență, de împărtășire a 
metodelor bune de muncă și a 
rezultatelor obținute.

Făcînd bilanțul activității 
desfășurate de deputății Consi
liului popular municipal în 
cele 57 de circumscripții elec
torale din Petroșani, am con
statat cu satisfacție că, avînd 
sprijinul comitetului executiv 
și sub îndrumarea comitetului 
municipal de partid au fost 
mobilizați un mare număr de 
oameni ai muncii din cartiere, 
întreprinderi și instituții la 
realizarea acțiunilor gospodă
rești și de înfrumusețare a mu
nicipiului, obținîndu-se rezulta
te deosebite în prima etapă a 
întrecerilor patriotice. Astfel, 
valoarea lucrărilor gospodă
rești executate prin muncă pa
triotică de cetățeni se ridică la 
peste 7 milioane lei față de 
5,5 milioane cît reprezintă an
gajamentul pe întregul an.

O contribuție importantă au 
adus-o cetățenii la amenaja
rea și întreținerea zonelor 
verzi, la plantarea unui mare 
număr de arbori, arbuști și 
flori, la întreținerea 
alinierea gardurilor, 
rigolelor, 
și alte lucrări 
ceea ce a făcut ca marea ma
joritate a cartierelor și circum
scripțiilor electorale să îmbra
ce o haină nouă.

Rezultate frumoase în mo
bilizarea cetățenilor la acpur.i 
patriotice au obținut deputății 
Iosif Cotoț, Nicolae Ursu, A- 
lexandru Covaci, Vergicâ Po
pescu, Mihai Ferenczi, Remus 
Marcu, Gheorghe Mitrea, Du
mitru Marcu, Anton Ilie, 
cisc Șerban, Gheorghe 
Elemer Biro și alții, 
deputați au constituit 
pentru cetățenii din 
scripții. S-au evidențiat, 
asemenea, deputății loan 
pinecz, Otto Abraham. Dumi
tru Turnă, loan Lăsat, Gheor
ghe Olaru precum și alți con
ducători de întreprinderi și 
instituții care răspunzînd sar
cinilor încredințate de organe
le municipale au contribuit e- 
fectiv la realizarea unor o- 
biective de mare interes cetă
țenesc propuse în planul acți
unilor patriotice. (Baze sportive,

zugrăvirea

străzilor, 
curățirea 
fațadelor 

gospodărești,

Fran- 
l’alriciu. 

Acești 
exemple 
circum- 

de 
Kar-

(Continuare in paq. a 4-a)

■
■
■

B

BBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBB

dc bauxită cu 37 la sută și 
dc minereuri neferoase cu 5 
la sută, reprezintă nu numai 
o strălucită carte de vizită 
pentru pasiunea și dăruirea 
colectivității „căutătorilor de 
comori“ ci, în primul rînd și 
mai cu seamă, un aport net 

x Ia dezvoltarea bazei de mate
rii prime a economiei națio-

Cu o asemenea zestre de 
succese, cu un considerabil 
capital de competență și ex
periență. activitatea geologică 
din perimetrul hunedorean 
și-a făcut intrarea în noul 
cincinal, etapă în care cerce
tarea, investigarea, contura
rea și punerea în exploata
re a noi zone mineralizate, 
valorificarea superioară a 
marilor resurse de substanțe 
minerale utile, inclusiv a ce
lor sărace in conținut, consti
tuie un obiectiv major al pro
gramului economic trasat de 
partid, program care prevede 
satisfacerea din resurse in
terne a marilor cerințe ale e- 
conomiei naționale aflată in
tr-o vertiginoasă ascensiune 
cantitativă și mai cu seamă 
calitativă. De aici rezidă pen-

In aceste zile au avut loc șe
dințe comune ale colegiilor mi
nisterelor, ale instituțiilor cen
trale și comitetelor de partid, 
care, în lumina recentei ședin
țe a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri, analizează activita
tea desfășurată pentru îndepli
nirea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale 
pe primul semestru al anului 
și stabilesc măsurile ce trebuie 
luate în continuare în vederea 
realizării și depășirii sarcinilor 
prevăzute pe cel dc-al doilea 
semestru al acestui an, precum 
și pregătirea condițiilor pentru 
înfăptuirea planului pe 1972.

Totodată, au fost dezbătute 
pe larg, în spirit critic, sarcinile 
izvorîte din propunerile de mă
suri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate 
în unanimitate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și din 
expunerea secretarului general 
al partidului la Consfătuirea de 
lucru cu activul de partid din 
domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-edu
cative privind îmbunătățirea

cu mai multa răspundere
și perseverența pentru educarea tineretului

Dovedind o înaltă recunoștin
ță față de partid, pentru grija 
necontenită pe care o poartă în
tregii națiuni, educării întregu
lui tineret în spiritul dragostei 
și devotamentului pentru patrie 
și popor, cei peste 3 200 ute- 
ciști din Lupeni au găsit în pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. 
un vast și multilateral program 
de educare politico-ideologică, 
o creație politică elaborată în 
mod științific, de pe pozițiile 
principialității comuniste.

Documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R., cele ale Con
gresului al 1 X-lea al U.T.C. 
ne-au arătat drumul cel mai 
bun pe care trebuie să mergem, 
ne-au încredințat sarcini de în
semnată valoare. Experiența 
dobîndită din anii trecuți. din 
anul acesta, ne-a demonstrat nu 
o dată că orice deficiență în 
domeniul muncii politico-ideo- 
logice are urmări nedorite în 
formarea conștiinței socialiste 
a tineretului, duce la slăbirea 
combativității, la încălcarea 
normelor vieții sociale și de or
ganizație. Educarea prin mun
că și pentru muncă a tinere
tului, pentru formarea unei con
științe socialiste înaintate la 
fiecare tânăr a stat tot timpul 
în preocuparea biroului nostru

orășenesc U.T.C. Concursurile 
care au avut loc „Intre metro
nom și protecția muncii", „Ci
ne știe minerit cîștigă", „Cea 
mai bună bobinatoare", „Mese
ria — brățară de aur", „Buna 
deservire", celelalte concursuri 
pe meserii etc. au dezvoltat ti
nerilor dragostea pentru mun
că, i-au făcut să înțeleagă mai 
bine rostul lor în procesul de 
producție. Deosebit de utilă a 
fost, în acest context de preo
cupări, mobilizarea tuturor ele
vilor la activitatea patriotică. 
In procesul de pregătire poli-

tico-ideologică a tinerilor în ca
drul cercurilor de învățămînt 
politic, propagandiștii au urmă
rit cunoașterea 
a realizărilor 
tru. a politicii 
loc' ' însemnat 
noastră l-au ocupat 
tinerilor cu muncitori fruntași, 
activiști de partid și de stat, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești.

Neîndoios, activitatea noastră 
educativă n-a fost lipsită de 

, neajunsuri. Faptul că în orașul 
Lupeni mai avem tineri care nu

de către tineri 
poporului nos- 
partidului. Un 
în activitatea 

întîlnirile

lucrează și trăiesc pe spinarea 
părinților, care dovedesc super
ficialitate. iresponsabilitate față 
de muncă, față 
lor profesionale, 
ștești, au abateri 
de conduită ale 
denotă lipsă de 
consecvență și mai ales de com-

de obligațiile 
școlare și ob- 
de la normele 
vieții sociale, 
eficiență, de

a]

Valeriu COANDRAȘ, 
prim-secretar

Comitetului orășenesc U.T.C.
Lupeni
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„SECRETUL" SUCCESELOR COLECTIVE:
MUNCA STĂRUITOARE

DESFĂȘURATA DE COMUNIȘTI
In cursul acestui an, minerii 

din sectorul II al E. M. Petri’a 
și-au îndeplinit și depășit lună 
de lună sarcinile de plan. Bi
lanțul muncii rodnice 
șurate în acest sector 
cretizează în cele 3 800 
cărbune extrase peste 
primul semestru al anului.

Rolul hotărîtor în obținerea 
acestui succes îl are activitatea 
organizației de partid ; biroul 
organizației de bază și-a axat 
munca pe rezolvarea probleme
lor esențiale economice și po
litice din cadrul sectorului, a 
reușit să imprime comuniștilor 
simțul de răspundere, să-i mo
bilizeze pentru a se situa în 
toate împrejurările, pe locuri 
de frunte în înfăptuirea sarci
nilor încredințate.

Discuțiile cu secretarul orga
nizației de bază, tov. Gh. Ce- 
nar, cu alți membri ai birou
lui cum sînt Constantin Stan, 
Emilian Cioplean, loan Boroc 
și alții despre „secretele" suc
ceselor din acest sector privind 
activitatea comuniștilor scot în 
evidență faptul că Ia baza a-

desfă- 
se con
tone de 
plan în

cestora se află temeinica mun
că educativă dusă cu răbdare, 
în mod sistematic.

La comitetul de partid al 
minei se cunoaște situația că 
în urmă cu cîtva timp în sec
torul II erau lipsuri serioase, 
atît în ceea ce privește înde
plinirea sarcinilor de plan cît 
și în domeniul muncii organi
zației de partid.

Biroul organizației de bază, 
ales în toamna anului trecut, 
nu s-a împăcat cu situația e- 
xistentă și în mod .judicios, 
perseverent a trecut la 
rarea lipsurilor.

Principala metodă a 
tuit-o intensificarea 
politico-educative în scopul dez
voltării conștiinței socialiste si 
asigurării participării cît mai 
active a membrilor de partid 
la realizarea sarcinilor folosind 
multiple forme și mijloace ale 
muncii politice. In adunările 
generale s-au organizat cu re
gularitate expuneri pe teme 
privind comportarea comuniș
tilor, îndeplinirea îndatoririlor 
statutare, expuneri urmate de 
dezbateri cu exemple concrete

din sector. Celor mai buni comu
niști li s-au 
a se ocupa

trasat sarcini de
de desfășurarea

I. POP
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activității politico-ideologice și 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

La ședințe au participat și în 
încheierea discuțiilor au luat 
cuvântul membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Aceste ședințe au prilejuit 
largi dezbateri în cadrul căro
ra cadre cu munci de răspun
dere din ministere și institu
ții centrale, membri ai comi
tetelor de partid au analizat cu 
un înalt spirit de răspundere 
rezultatele obținute, sarcinile ce 
le revin în sectoarele lor de 
activitate pentru îndeplinirea 
planului de producție. Totodată, 
au fost scoase în evidență noi 
posibilități și au fost luate noi 
angajamente pentru depășirea 
planului primului an al actua
lului cincinal la toți indicatorii, 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice. Vor
bitorii au luat în discuție modul 
în care au lucrat colegiilor mi
nisterelor, ca organe colective 
de conducere, stilul lor de mun
că, și au manifestat exigență 
critică față de lipsurile existen
te în activitatea depusă în pe
rioada care a trecut de la în
ceputul anului. Pe baza propu
nerilor făcute au fost recoman
date măsuri concrete care vi
zează fiecare centrală și între
prindere. A fost subliniată ne
cesitatea 
dicațiilor 
Ceaușescu la 
activul din domeniul ideologiei, 
sâ fie luate măsurile politice 
cele mai eficiente pentru ca 
lupta pentru înfăptuirea sarci
nii i economice să se desfășoa
re pe baza unei vii și multi
laterale munci po’itico-ideologi- 
ce și educative, pentru crește
rea conștiinței socialiste, a spi
ritului răspunderii sociale.

Participant» la ședința Minis
terului Industriei Metalurgice 
s-au angajat să depășească pla
nul pe cel de-al doilea semes
tru al anului și să obțină peste 
realizările de pînă acum o pro
ducție în valoare de 500 mili
oane lei, să realizeze în plus 
noi mărci de oțeluri aliate și 
speciale, destinate industriei 
constructoare de mașini, ener
getice și altor ramuri ale eco
nomiei, să asigure punerea în 
funcțiune la termen a obiecti
velor prevăzute pentru semes
trul doi.

Ministerul Industriei Ușoare 
a stabilit măsuri pentru men
ținerea ritmului ridicat în pro
ducție în primul semestru și 
pentru a asigura în semestrul 
II un volum suplimentar de 
produse în valoare de cca. 700 
milioane lei. In atenția Cole
giului a stat, de asemenea, pro
blema îmbunătățirii calității 
produselor; s-au stabilit măsuri 
pentru mai buna lor finisare și 
o largă diversificare a acestora

ca, în lumina in- 
tovarășului Nicolae 

Consfătuirea cu

ir. vederea satisfacerii, în con
diții corespunzătoare, a cereri
lor populației ș?1 ale beneficia
rilor externi.

Colegiul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei a stabi
lit măsuri care să contribuie la 
depășirea planului pe actualul 
semestru la producția globală 
cu 80 de milioane lei, pentru 
punerea în funcțiune la termen 
a obiectivelor prevăzute pentru 
acest an. sâ ia toate măsurile 
pentru realizarea exemplară și 
a planului pe anul viitor.

Ministerul Energiei Electrice, 
și-a propus să îmbunătățească 
funcționarea sistemului energe
tic național, oare în această pe
rioadă va trebui să facă față 
cererilor sporite de energie e- 
lectrică, datorită depășirilor 
sarcinilor planului de producție 
în celelalte ramuri ale econo
miei naționale. In acest scop 
va fi scurtat termenul de pu
nere în funcțiune cu circa o 
lună de zile a ultimelor două 
grupuri de 175 MW de la hi
drocentrala Porțile de Fier și 
cu circa 20 de zile a grupului 
de 210 MW de la termocentrala 
Mintia. Planul anual al produc
ției globale industriale va fi 
depășit cu circa 145 milioane 
lei.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute. Colegiul Mi
nisterului Industriei Lemnului 
și Comitetul de partid au a- 
doptat un plan de măsuri ca
re să asigure la finele anului 
o depășire a planului în valoa
re de 450 milioane lei la pro
ducția marfă, de peste 50 mi
lioane lei valută la export și 
de 80 milioane lei livrări de 
produs? suplimentare la fon
dul pieții. Alte măsuri sînt me- 
n'te să asigure recuperarea 
unor rămîneri în urmă 
deplinirea planului la 
montele nerealizate în 
semestru.

Ministerul Industriei

și în- 
sorli- 

primul

Mate
rialelor de Construcții se anga
jează să dea peste prevederile 
planului în curs 25 300 toney 
ciment, mai mult de 200 JO0 
mp plăci din azbociment, circa 
700 000 mp geamuri laminate 
și să realizeze, înainte de ter
men, planul de export, să îm
bunătățească în continuare ca
litatea produselor, să diversifi
ce sortimentele pentru a pune 
Ia dispoziția șantierelor mate
riale tot mai bune și mai ief
tine.

Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor 
ză să depășească 
plan, să preia la 
bune condiții 
întregii producții suplimentaro 
ce se va realiza, ca urmare a în
deplinirii angajamentelor co
lectivelor întreprinderilor 
unităților economice. Au fost

se angajea- 
sarcinile de 
timp și în 
transportul

Și
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consti- 
muncii

înlătu-

înainte 
cupon,

citeva zile mai
ultimul

„MATERIALU LM
Nu știu exact de ce, poate 

preconceput, poate pentru că 
îmi este (încă!) peste mină 
să cred că nici femeile nu ' 
mai recurg, măcar uneori, la 
afirmații lipsite de argument
— cel mai periculos bume
rang in educație — in orice 
caz refuzam să-mi închipui 
că, in tovărășia responsabilei 
unui atelier de confecții, cu 
o simplă croitoreasă deci, a- 
vîntată binișor peste prima 
tinerețe, aș putea să innod un 
dialog îmbibat de învățămin
te,'un dialog, cum s-ar zice, 
intre virste dar... peste virste. 
Și ocazia s-a ivit. E adevă
rat, intimplător. Nu are im
portanță situajia, de ajuns e, 
cred, să vă spun că „muza** 
acestor rînduri s-a autointro- 
dus — foarte oportun, cum a- 
veam să constatăm ulterior
— intr-o discuție care se 
voia, poate, puțin, savantă, 
despre disensiunile dintre pe
riculosul „mi se cuvine" și 
viața vidată de îndatoriri. 
„Să vă spun o chestie — zi
cea — care mi s-a intimplat 
recent. Vine la mine o fetiș
cană. a terminat liceul in va
ra asta, și mi se declară, 
chiar de la inceput, foarte 
ahtiată după modă. De a- 
cord ! E virsta !... Nu-mi ima
ginam cit de înalt e gradul 
„ahtierii" de care-mi vorbea 
cu patos și multe zimbete. 
Recunosc. Altfel poate o tri
miteam urgent la plimbare. 
Și, ca să nu pierdem vre-

mea, am inceput să-i iau mă
sura pentru un „deux piece". 
Materialul — foarte bun — 
zicea că l-a procurat, cu ma
re greutate, de la București, 
că nu se găsește dar... pe 
sub mină, cind ai „oameni", 
ce nu se face! Am încercat 
s-o cont razie.

Cu 
terminasem 
din același material. In fine.' 
Mi-a spus că „treaba e ur
genta, mă așteaptă Capitala, 
examenele, ce știți dumnea
voastră... fetele sint invidioa
se, nu poți să apari oricum 
in fața unor oameni grei, de
pinde foarte mult de asta, 
să știți!" O ascultam și fără 
să fi vrut, îmi grăbeam mii- 
nilc solicit indu-i, totodată, 
părerea despre linie, dimen
siuni dorite etc. Nu mă su
păr, v-o spun clar, cind vreo 
clientă mă contrazice, chiar 
dacă e în afara temei, dacă 
.linia" totuși o „prinde", însă

nu pot să accept o solicitare 
chiar cu materialul clientului, 
care-i face acestuia un real 
deserviciu. M-am opus cate
goric explicindu-i in măsura, 
in care am fost auzită, că 
nu voi jace altceva decit să-t 
pun in lumină clară unele 
vizibile „scăderi" fizice, ca să 
nu le spun altcumva. A. pro
testat : „Faceți cum zic eu, 
nu-și bate nimeni joc de mar
fa mea. Eu comand, dumnea
voastră executați!" Calmă, 
i-am replicat : „Nu vă avan
tajează, domnișoară, înțele
geți, nu vă avantajează de
loc, dimpotrivă..." Și ca să 
pun punct final discuției am 
conchis: „Și materialul, află 
domnișoară, nu vreau să-l 
stric... E scump! Nu-mi pot 
permite. Nu știu dacă mă în
țelegi !“

...Îmi ascultam partenera 
de dialog, cu supapele urechi
lor deschise la maximum șt 
mă căzneam să găsesc o cit 
de mica explicație unui fapt .* 
care să fie resortul acela, cu 
puteri miraculoase, care ca
tapultează așa de rar repli
ca decisă a străzii (nu pot 
s-o numesc, oricit aș vrea, o- 
pinie angajată...) la ținuta 
„discutabilă" a tineretului ? 
N-a fost o replică ? ! Mă rog. 
credeți ce vreți, dar eu sînt 
convins că nu „stricării" ma
terialului textil i s-a opus ca
tegoric croitoreasa despre ca
re am scris aceste rînduri.

V. TEODORESCU
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• Azi are loc ședința de analiză

• Două plecări sigure : Stan și Georgescu

® Noi veniți : Stoian. Meiroșu, Demeter. Radu, 
lovan, Ciurea

• UN NOU ANTRENOR PRINCIPAL:

EUGEN IORDACHE

• Lucrări intense la stadion

• Preocupări și speranțe

DUSSELDORF 18 (Agerprcs). — La Diissrlilorf a avut 
foc tragerea Ia sorți a celor nouă «rupe europene ale pre
liminariilor campionatului mondial de fotbal — ediția 1974.

Echipa României face parte din grupa a 4-a și își va 
disputa calificarea in turneul final al competiției alături dc 
selecționatele R. I). Germane, .Albaniei și Finlandei.

lată componența celorlalte grupe preliminare: grupa 
l-a : Suedia, Ungaria, Austria, Malta; grupa a 2-a : Italia. 
Elveția, Turcia, Luxemburg; grupa a 3-a: Belgia, Olanda. 
Norvegia, Islanda; grupa o 5-a : Anglia, Polonia, Țara Ga
lilor; grupa a 6-a : Bulgaria, Portugalia, Irlanda de Nord, 
( ipru; grupa a 7-a : Iugoslavia, Spania, Grecia; grupa a 
H-a : Cehoslovacia, Danemarca, Scoția: grupa a 9-a ■ U.R.S.S., 
Franța, Irlanda.

fotbalistică s-a în- 
chekA fost destui de scurtă 
și k.'.â <-â balonul rotund revi
ne î 3 a dualitate.

Pentru a ..unoaș’.e amănunte 
privind modul în care echipa 
Jiu) va aborda noul sezon com- 
peti'ional, ce va începe — ofi
cia) — peste o luna (în 22 au
gust), ne-om adresat tov. îng. 
Otto Abraham, director comer
cial în C.C.P.. președintele sec
ției de fotbal a C. S. Jiu) Petro
șani, care ne-a răspuns cu a- 
ntabllitate la întrebări.

— Cînd își reiau .băieții" 
jtfegâtirile ?

— Luni (ieri — n. n.), după 
controlul medical.

— Sub bacheta cui ?

CAMPIONATE, EDIȚIA 1970-1971

Echipa de rugbi Știința Petroșani —
De mulți ani, divizionara A 

de rugbi Știința Petroșani și-a 
dobîndit un binemeritat renu
me, numărîndu-se printre echi
pele fruntașe ale țării, dînd an 
de an lupta cu terțetul bucureș- 
tean Steaua — Grivița roșie — 
Dinamo. Și anul acesta. Știin
ța Petroșani a încheiat campio
natul alături de aceste trei e- 
ihipe. Noul antrenor al forma
ției. maestrul sportului Teodor 
Rădulescu. a pornit in campio
natul 1970—1971 i u gîndul măr
turisit de a perfora terțetul 
bucure.ștean. După un tur foar
te bun, în care rugbiștii petro- 
șăneni au făcut din plin do
vada calităților și capacității 
lor de luptă, aducînd puncte 
prețioase din deplasare (să a- 
rn intim numai victoria a- 
supra universitarilor timi
șoreni obținută în .fieful" 
acestora), ei și-au per- 
m’s o perioadă cam lungă de 
relaxare, au redus intensitatea 
pregătirii și consecințele s-au 
arătat neiertătoare in retur.

ȘAH

Echipa Jiul continuă ascensiunea
După x ictorîa -abținută dumi

nica trecută la Arad, în dauna 
echipei Voința din localitate, 
formația Jiul Petroșani a întîl- 
nil duminică, acasă, pe „U“ Ti
mișoara — cu nume și preten
ții la calificare pentru divizia 
A

->ihiștii pelroșăneni s-au com
portat, însă, foarte bine, obți- 
nînd victoria cu rezultatul de 
5—2. Seria succesului a fost 
deschisă de Iosif Șmid t. care 
La învins pe Constantin Hein. 
A urmai remiza dintre Esoidi- 
da-ii de maeștri Iosif Lazăr 
(Jiu)) și Francisc Tocăniță („U" 
•Timișoara). Apoi, tinerii jucă
tori din Petroșani (Ion Mără- 
șe*-'u — 13 ani și Maria Rogo-

RIO DE JANEIRO 19 (A- 
gerpres). — Peste 140 990 de 
speilatori au urmărit pe sta
dionul ..Marat ana- din Rio 
de Janeiro, meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele 
Braziliei, campioană mondia
lă și Iugoslaviei. Cu acest 
prilej, celebrul jucător Pele a 
evoluat pentru ultima oară in 
echipa națională a Braziliei. 
După o partidă spectaculoasă, 
intilnirea a luat slirșil cu un

FOTBALIȘTII DE LA JILL 
Și.AL RELUAT PREGAiIRILE

— Antrenor principal va fi 
recunoscutul fost internațional 
Eugen lordache. care va fi se
condat de Viorel Tilmaeiu.

De adăugat că Eugen lorda
che posedă o curte de vizită de 
luat in seamă: de mai multe 
ori internațional A (atacant de 
temut pentru portari), antrenor 
bine pregătit și exigent, în care 
conducerea secției de fotbal a 
C. S. Jiul își pune îndreptă
țite speranțe.

— Cine a plecat din ..garda" 
veche"?

— Cu acordul nostru. Stan va 
activa în campionatul viitor la 
echipa de unde a venit — F. C. 
Argeș, Georgescu a primit dez
legarea pentru o echipă pe ca

fruntașa
Așa se face că au pierdut a- 
casă meciul cu „U* Timișoara, 
că au cedat puncte grivițenilor 
și dinamovi.ștîlor bucureșteni 
pe terenurile din Petroșani și 
Petrila și frumoasa intenție a 
rămas în stadiul inițial. Echipa 
maestrului Teodor Radulescu a 
venit, totuși, în final, pe locul 
IV în clasament, după cele trei 
mari bueureștene, care domină de 
mulți ani prima scenă a rug- 
biului românesc, mulțumin- 
du-se cu titlul de cea mai bună 
echipă a provinciei. Și nu 
este puțin, dacă ne gîndim că 
în urma sa a lăsat echipe ca 
„U* Timișoara. Politehnica Iași, 
Farul Constanța — cu nume și 
cu pretenții în rugbiul divizio
nar A.

Este deopotrivă meritul ju
cătorilor, care s-au dăruit pină 

bete — 16 ani) au dovedit o bu
nă pregătire, invingîndu-.și fără 
drept de apel adversarii.

La scorul de 3’,’»—'■ t. victoria 
echipei Jiu) nu mai putea fi 
pusă la îndoială. In ultimele 
două etape, jiuliștii Carol Drozd 
și Dianu M strică au mai acu
mulat l'/î puncte și astfe] Jiul 
a învins cu rezultatul de 5—2.

Pînă la etapa finală, care va 
avea loc între 28 august — 4 
septembrie a. c., echipa Jiul va 
mai susține o etapă (elimina
torie). în data de 1 august, cu 
un adversar nedesemnat încă.

Sperăm în comportări la fel 
de bune din partea șahiștilor 
petroșăneni.

rezultat de egalitate : 2—2 
(0—1).

La sfirșitul meciului Pele a 
declarat ziariștilor următoa
rele : „M-am decis ca după 
al 110-lea meci în echipa Bra
ziliei să renunț Ia selecția 
viitoare pentru a lăsa locul 
meu unui tînăr jucător. Sint 
fericit că in decursul carierei 
melc am reușit să-mi aduc 
contribuția ca echipa Brazi
liei să ciștige titlul mondial". 

re încă o mai caută și cam 
atît.

— Dar Ion Constantin ?
— Din motive familiale, el 

și-a mărturisit intențiile de a 
juca Ia o echipă din Capitală. 
Deocamdată n-a primit acordul 
nostru.

— Noi veniți ?
— Cîteva ..vîrfuri" din divi

zia C. Atacanții Stoian de la 
Vulturii Textila Lugoj (proaspăt 
promovată în divizia B), Meiro
șu de la Chimia Turnu Măgu
rele, Ciurea de la Autobuzul 
București, Demeter de la Meta
lul Aiud, fundașul Radu de la 
Minerul Gheîar, portarul lovan 
de Ia Dunărea Calafat, a reve
nit .și Mihai Marian de la Mu

provinciei
la epuizare pe terenul de joc, 
este meritul antrenorului Teo
dor Radulescu care s-a ocupat 
cu pricepere și exigență 
de pregătirea echipei, este me
ritul secției de rugbi a C. S. U. 
Știința Petroșani — prin pre
ședintele său, lectorul universi
tar Aurel Suciu — care a asi
gurat echipei toate condițiile de 
antrenament și de susținere a 
meciurilor oficiale (deși s-a 
pus din nou problema terenu
lui propriu — cel din Lonea 
fiind sub așteptări).

Jucători ca Tacob, Dinu, 
Ortelecan, Bărgăunaș, Moro- 
mete, Domnișan au avut evolu
ții constant bune și foarte 
bune, fiind autorii principali ai 
multor succese ale echipei. 
Unii din componenții forma
ției însă au manifestat scăderi

„Temerarii” 
au pornit 
la drum

In cadrul acțiunii „Expedi
țiile Cutezătorii*, organizată 
de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Casa 
pionierilor din Petroșani par
ticipă cu echipajul ..Pajura", 
formai din zece elevi. Timp 
de zece zile, ei vor fi oas
peții masivului Făgăraș, stră
bătând vîrfurile Negoiul, Mol
doveanul și Veștea Mare, vor 
vizita lacurile Suru, Bîlea, Po- 
dragu, Urlea. Plaiul Florii. 
Nu vor lipsi, bineînțeles, nici 
cabanele Negoiul. Avrig. Bi- 
lea și Podragu.

Expediția, care e condusă 
de Silviu Vladislav, conducă
torul cercului de turism al 
Casei pionierilor din Petro
șani, a luat „startul* în ziua 
dc 16 iulie și va lua sfîrșit 
în dala de 26 iulie.

Noi le urâm, pe această 
cale, succes în temerara lor 
expediție !

L LICIU 

reșul Deva, și valorosul nos’ru 
fundaș Ta-lpai și, probabil, alții 
rfțiva.

— Cititorii și, îndeosebi, pa
sionați) fotbalului, vor fi oare
cum nemulțumți că nu ați adus 
nici un ..nume*.

— Nu ne-am orientat spre 
.nume" (din niște motive bine
cunoscute), ci .spre elemente 
tinere, dc perspectivă, cărora le 
vom acorda încredere și care, 
sin tom siguri, vor deveni în cu- 
rînd „nume". Noi ne punem 
nădejde în ei.

Nu s-ar putea spune că orien
tarea nu este chibzuită și, mai 
ales, normală. Să nu uităm că 
nici Libardi. Martinovici, Pcro- 
nescu, Casandra nu erau jucă
tori mari cînd au venit la Jiul. 
Aici. însă, ei au luat aripi și 
în cîțiva ani au ajuns „dan
satorii • frenetici" ai lui... Ion 
Chirilă. Ori Stan și Ton Con
stantin. Au venit la Jiu) din 
anonimat și acum, cluburi de 
prestigiu îi solicită pentru echi
pele lor. Ascensiuni asemănă
toare le dorim tuturor noilor 
veniți la Jiul, tuturor acelora 
ce vor apăra culorile unui club 
mineresc cu tradiții.

— Alte pregătiri ?
— Au început lucrările de re- 

gazonare a terenului, de repa
rare a tribunelor și a vestia
relor — astfel îneît jucătorii 
noștri să aibă condiții optime 
de antrenamente și de desfă
șurare a meciurilor oficiale. De 
asemenea, pentru creșterea și 
promovarea elementelor locale 
am reorganizat brigada de an
trenori ce se va ocupa de pre
gătirea juniorilor și copiilor. 
Această activitate va fi dusă de 
antrenorul Ștefan Szoke și de 
profesorul Anton Coșereanu, 
sub îndrumarea tehnică a ve
teranului Vasile Lazăr.

Așadar, preocupări așțdue Și 
perspective apropiate la Jiul Pe
troșani. Le dorim cît mai fruc
tuoase.

Dumitru GHEONEA 

de formă, lipsă de dăruire în 
joc, iar alții au dus o viață 
dezordonată în afara stadionu
lui. Toate acestea s-au acumu
lat și astfel randamentul în 
ansamblu al echipei a fost în 
retur sub posibilitățile reale 
ile „teamului" petroșănean. Al
inai fi de adăugat și faptul cf 
echipa .și-a pierdut din înflă
cărat ii ei suporteri, care o 
conduceau de atîtea ori la vic
torii, aceasta mai ales datorită 
desfășurării meciurilor depar
te, pe terenul, din Lonea. cale 
greoaie de deplasare a supor
terilor studenți.

Acum, rugbiștii de la Știin
ța se află într-o binemeritată 
vacanță, după cele două lungi 
perioade de confruntări parale
le : în amfiteatre și pe terenu
rile de joc. Apoi. în august — 
revenirea sub bagheta lui Teo
dor Radulescu și pregătirea 
viitorului campionat cu un lot 
remaniat și., adăugit.

Vasile ZARCVLEA

înainte de „start", un ultim consult al hărții...

Jncepind cu acest an. Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport Hunedoara, in 
colaborare cu Consiliul ju
dețean al Organizației pionie
rilor și cu redacția ziarului 
.Drumul socialismului" Dexa, 
organizează competiția fotba
listică dotată cu „Cupa Tudor 
Paraschiva". Scopul competi
ției : organizarea timpului li
ber al elevilor, depistarea u- 
nor elemente talentate, de 
perspectivă.

---♦---

..Cupa 
Indor 

Paraschiva"
—+—

In Valea Jiului această 
competiție va fi organizată 
la nivelul orașelor: Petro
șani, Lupeni, Vulcan, Petrila 
și va începe cu întilnirile in- 
ter-străzi. In comunele și sa
tele municipiului, întilnirile se 
vor desfășura între cele 2—4 
echipe cîte vor putea fi con
stituite. Răspunderea alcătui
rii echipelor pe strări, carti
ere, localități revine asociați
ilor sportive cu secții de fot
bal, profesorilor de educație 
fizică, instructorilor sportivi, 
chiar unor părinți ai copiilor 
— pasionați de jocul cu ba
lonul rotund. Arbitrii delegați 
să conducă meciurile vor fi > 
recrutați din rîndul instruc- 
lorilor sportivi, al unor fot
baliști in activitate, al elevi
lor mai mari — cunoscători 
ai fotbalului.

La „Cupa Tudor Paraschi
va" au dreptul să participe 
numai micii fotbaliști care 
nu depășesc virsta de 14 ani 
(pină la 31 decembrie 1971).

Pentru participarea Ia com
petiție este necesar dc pe a- 
cum să se alcătuiască echipe
le, formate din cîte 12 jucă
tori, care își vor atribui un 
nume, își vor alege un căpi
tan de echipă și un conducă
tor (din rîndul părinților, al 
unor sportivi mai mari, al 
unor antrenori). Etapa pe lo
calitate se va desfășura sistem 
turneu (tur-retur), cîștigătorul 
urmînd să fie desemnat pină 
Ia 15 septembrie a.c. Cîști- 
gătoarele pe localități sc vor 
întîlni pentru desemnarea 
campioanei municipale care, 
la 10 octombrie a.c., va sus
ține o intilnire cu campioana 
orașului Hațeg. Cîștigătoarea 
va disputa etapele semifinală 
și finală la Deva, în zilele de 
1G—17 octombrie.

Durata de joc a meciurilor 
va fi de două reprize a 30 de : 
minute, cu o pauză. între re
prize. dc 10 minute, iar supra
fața terenului de joc nu va 
putea fi mai mică dc 69/40

Pentru reușita competiției, 
se solicită sprijin din partea 
asociațiilor sportive— propri
etare de baze sportive — de 
a pune la dispoziție terenu
rile de joc și mingile necesa
re. iar din partea profesori
lor de sport — bunăvoință 
privind coordonarea și orga
nizarea acestei activități.

Staicu BALOI

MAI MULTĂ ATENȚIE PROPAGANDEI SPORTIVE!
In lumina sarcinilor trasate 

de partidul nostru, propagan
da sportivă are importanța sa 
specifică — aceea de a deter
mina masele de oameni ai 
muncii la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, la mul- 
liplele și diversele acțiuni de 
educație fizică și sport. In mu
nicipiul nostru, propaganda 
sportivă a fost orientată spre 
atragerea unor elemente de va
loare în practicarea sportului 
de masă și de performanță, 
privind reprezentarea cu cins
te a Văii Jiului la confruntă
rile județene și republicane.

Axa propagandei -sportive o 
constituie popularizarea meto
dică, stăruitoare și competentă 
a importanței pe care o au 
exercițiile fizice -Și sportul 
pentru menținerea și întărirea 
sănătății — acțiuni pe care 
C.M.E.F.S. Petroșani. în cola
borare cu C.M.S. Petroșani, >e-a 
organizat în ultima vreme. 
Deosebit de eficiente s-au dove
dit mijloacele de propagandă 
de pe stadioane -și din sălile de 
sport de la cluburile și asocia
țiile sportive, prin care s-a

Cîștigind cu 5—0 meciul de 
tenis cu echipa R. F. a Ger
manici, selecționata țării 
noastre s-a calificat pentru se
mifinala interzonală a „Cupei 
Davis", urmînd să întilnească 
la sfirșitul acestei luni la New 
Delhi echipa Indiei (30, 31 
iulie și 1 august). Duminică, 
în Capitală, ultimele două 
meciuri de simplu au revenit 
fără emoții jucătorilor ro
mâni.

PROGRAMUL
Mi fflpMii ii oaliwle i de lotlial. 

ilia mn
ETAPA 1 (22 AUGUST)

Rapid
S. C. Bacău 
Steagul roșu 
C.F.R. 
Politehnica 
A.S.A.
Crișul 
Steaua

ETAPA A H-a (29 AUGUST)
„U* Craiova 
Dinamo
Jiul 
Petrolul 
F. C. Argeș 
,.V" Cluj 
U.T.A.
Farul

ETAPA A IlI-a (5 SEPTEMBRIE)

Steagul roșu 
A.S.A. 
Politehnica 
Steaua 
C.F.R.
Crișul
S. C. Bacău 
Rapid

ETAPA A IV-a (12 SEPTEMBRIE)
Petrolul 
Jiul
U.T.A.
F. C. Argeș 
„U“ Craiova 
Rapid 
Farul
..1“ Cluj

ETAPA A V-a (2G SEPTEMBRIE)

Crișul 
Politehnica 
Steaua 
Steagul roșu 
Jiul
S. C. Bacău 
C.F.R
Dinamo

ETAPA A Vl-a
Steagul roșu —
Farul —
.U* Cluj —
Rapid —
A.S.A. —
Petrolul —
F. C. Argeș —
U.T.A. — 

(3 OCTOMBRIE)
Jiul 

Crișul 
„U“ Craiova 
S. C. Bacău 

Dinamo 
Steaua 

Politehnica 
C.F.R.

ETAPA A VH-a (17 OCTOMBRIE)

Dinamo — «U“ Cluj
„U“ Craiova — Rapid
C.F.R. — Politehnica
U.T.A. — F C. Argeș
Jiul — S. C. Bacău
Crișul — Steagul roșu
Steaua — A.S.A.
Petrolul — Farul

ETAPA A VllI-a (24 OCTOMBRIE)
A.S.A. — „U* Craiova
Steagul roșu — U.T.A.
F C. Argeș — Petrolul

reușit atragerea unui mare nu
măr de iubitori ai exercițiilor 
fizice și sportului. Au fast or
ganizate centre de inițiere la 
schi, înot și patinaj, care și-au 
adus o prețioasă contribuție la 
activitatea unor secții sportive 
din localitățile municipiului. 
Metodele practice de propagan
dă sportivă au prins tot mai 
mult teren în localitățile Pe
troșani, Lupeni și Petrila, prin 
organizarea unor cupe pe pro
fesii și ramuri de producție, a 
unor campionate școlare și cu
pe festive. Trebuie să arătăm 
totuși că prea puțină atenție 
s-a acordat turismului local, 
excursiilor organizate la caba
nele din împrejurimi și la lo
curile istorice de mare interes.

Tn domeniul sportului de 
performanță, organele muni
cipale care coordonează și în
drumă activitatea sportivă au 
sprijinit consiliile unor asocia
ții și cluburi să țină pasul cu 
tot ceea ce este nou și util în 
activitatea lor. să ia măsuri 
pentru informarea operativă și 
eficientă a antrenorilor și spor
tivilor, prin consultarea bule
tinelor informative, a «portului 
peste hotare, a cărților și revis
telor de specialitate. Consiliile 
asociațiilor sportive și antreno
rii de la Jiul Petroșani. Știința 
Petroșani și Pariatul Lonea 
s-au preocupat îndeaproape de 
educarea sportivilor în vederea 
adoptării unei atitudini cores
punzătoare față de procesul do 
pregătire, de activitatea profe
sională, de confruntarea cu 
adversarii. Formele cele mai 
accesibile și mai eficiente ale 
propagandei sportive s-au do
vedit a fi munca de la om la 
om. discuțiile cu animator)) 
sportului, schimbul reciproc de 
opinii.

U.T.A.
F. C. Argeș 

Petrolul 
Din a mu 

.U* Cluj 
Farul

Jiul

C.F.R. 
Steagul roșu

A.S.A.
Crișul 
Rapid 

S. C. Bacău 
Steaua 

Politehnica

F. C. Argeș 
,.U* Cluj 

Dinamo
Farul 

Jiul 
U.T.A. 

Craiova 
Petrolul

S. C. Bacău 
Steaua 
A.S.A. 
C.F.R. 

Politehnica 
Dinamo 

Steagul roșu 
Crișul

A.S.A.
Petrolul 

F. C. Argeș 
„U* Cluj 

U.T.A. 
Farul 
Rapid 

,.U” Craiova 

Politehnica _
Steaua —
C.F.R. —
Farul —
S. C. Bacău —

ETAPA A lX-a
S. C. Bacău —
Crișul —
Rapid —
A.S.A. —
Farul —
Dinamo —
„U* Cluj —
„U" Craiova —

ETAPA A X-a
U.T.A. —
Steaua —
C.F.R. —
Crișul —
Petrolul —
,U" Craiova —
Jiul —
Politehnica —

ETAPA A Xl-a
Rapid —
S. C. Bacău —
Dinamo —
Petrolul —
Politehnica —
Steagul roșu —
„U* Cluj —
F. C. Argeș —

ETAPA A Xll-a
Crișul —
U.T..L —
A.S.A. —
Dinamo —
Farul —
C.F.R. —
Steagul roșu —
Jiul —

ETAPA A XHI-a 

„U“ Cluj —
Rapid —
Politehnica —
„U“ Craiova —
Steaua —
F. C Argeș —
Petrolul —
S. C. Bacău —

ETAPA A XIV-a
A.S.A. —
,L" Cluj —
Jiul —
Dinamo —
U.T.A. —
Farul —
Crișul —
Ster.gul roșu —

ETAPA A XV-a

„U* Craiova —
C.F.R. —
Politehnica —
Rapid —
Petrolul —
Steaua —
S. C. Bacău —
F. C. Argeș —

O caracteristică negativă a 
acestei activități de propagam* 
dă sportivă o constitu'e pă
trunderea greoaie în mase < 
cărților și revistelor de specia
litate, a ilustratelor și filmului 
documentar sportiv, a unor 
procedee tehnice și tactice din 
diferite jocuri sportive. Un aju
tor prețios în acest sens 1 am 
putea primi din partea cine- 
cluburilor care activează - pe 
lingă Jăcașele de cultură din 
Valea Jiului. Este necesară, de 
asemenea, o preocupare mai 
mare din partea tuturor factoa 
rilor sportivi în privința pro
pagandei de specialitate prin 
pliante, lozinci, vitrine cu tro
fee sportive, emisiuni la stațiile 
de radioamplificare, z-are să 
popularizeze rezultatele bono 
precum și unele rămîneri în 
urmă în privința performanțe
lor.

Analizînd sub aceste aspecte 
mijloacele propagande; sporti
ve la cele nouă terenuri din 
Valea Jiului, constatăm cu pă
rere de rău că ea se află mull 
sub posibilitățile existente. A- 
ceasta se datorește și activități 
practic inexistente a comisiei 
de propagandă de oe lîngă 
C.M.E.F.S. care. în ultima vre
me. nu a organizat nici o acți
une. stagnînd total această ac
tivitate atît de importantă în 
domeniul mișcării «sportive din 
municipiul nostru.

Pentru ieșirea din aceasta 
stare de lucruri, se impune pre
ocupare și interes din partea 
tuturor acelora care au tangen
ță cu sportul, fie ei antrenori, 
profesori, instructori sau doar 
practicant) ai exercițiilor fiz-'ce 
și ai sportului.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
președintele

C. Kt. E. F. S Petroșani

Jiul 
Rapid 
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Faru l 
A.S.A. 

Steagul roșu 
Crișul 
C.F.R.

Jiul 
U.T.A. 

Dinamo

(8 DECEMBRIE)

S. C. Bacău 
Steaua 

„U" Craiova 
Petrolul 

Politehnica 
C.F.R.

F. C. Argeș 
Rapid

(12 DECEMBRIE)

Farul
Steagul roșu 

A.S.A. 
,,U“ Cluj 

Jiu) 
Crișul 
U.T.A. 

Dinamo
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SCRIITOR CETĂȚEAN
Secolul :d XIX-1 ; a fost, 

prin excelentă. în prima lui 
jumătate, un secol d cîntă- 
retiior libertății, al rcvoluți- 
jtor democrat-patriotiee, a) a- 
firmârii graiurilor populare, 
un secol al constituirilor sta
tale. A fost o perioadă isto
rică de mari frămintări so- 
cial-politice. cu împliniri de 
înaltă valoare în literatură, 
artă știință. Sub acest aspect 
ni se înfățișează acum, ca și 
în epoca lor. Byron, Hugo. 
Lamartine. Leopardi. Mickie- 

Fi ■ r ușkin. ’’ secai
viu, dinamic, frămîntat, în 
e.’.re vocea popoarelor s-a au
zit mai puternic ca aricind.

Vasile Alecsandri a fost un 
fiu al acestui secol, compa
rativ prin clan și creație cu 
toți marii săi contemporani, 
patriot profund și revoluțio
nar entuziast, unul dintre cei 
mai reprezentativi români ai 
vremii sale. Cînd s-a născut 
ol, revoluția condusă de Tu
dor Vladimirescu, avind scop 
emanciparea Principatelor se 
afla in plină desfășurare. Năs
cut sub aceste auspicii a ră
mas toată viața un devotat 
și un fervent al luptei pentru 
prosperi lalea țării. E] a în
fățișat, pornind de la tradi
țiile folclorice, o întreagă se
rie de eroi legendari care 
și-au lăsat numele în istorie 
sau în creația populară : To
ma Alimoș, Dan căpitan de 
plai, Burcel, Banul Mărăcine 
ele. In deceniu] premergător, 
și după revoluția dc la 1348, 
el a fost unul dintre frunta
șii scrisului românesc : cola
borator a] revistelor „Dacia 
literară" și „Propășirea", fon
dator al importantei reviste 
„România literară", un des
chizător de drumuri în reper
toriul național al teatrului.

La 1848, prin „Deșteptarea 
României", Alecsandri adre
sează românilor un înflăcă
rat îndemn : „Libertate-acum 
sau moarte să căutăm să do- 
bîndim / Pas, români, lumea

ne vede. . Pentru a patriei iu
bire ' Pentru a mamei dez- 
rob c 1 Viața noastră o icrl- 

ste s t să-ș
că Moldova dar continuă cîn-

150 de ani
de la

nașterea 
marelui poet 

patriot 
Vasile

Alecsandri
tarea printre ardeleni, in 
Transilvania, unde publică, 
în „Foaia pentru minte, ini
mă și literatură-, poeziile 
„Hora Ardealului- și „Către 
români*, mesaje ale optimis
mului și certitudinii. Concep
ția lui privitoare la rolul mi
litant, cetățenesc și patriotic 
al poeziei și poetului l-a că
lăuzit tot timpul. De unde an
gajarea lui totală și în ideile 
Unirii, alături de Kogălnicea-

nu. N. Bâlcescu, C. A. Rosclti. 
D. Bolintincanu.

Unirea, vis al românilor în
că din timpul lui Mihai Vi
teazul, este o idee cardinală 
a lui Alecsandri căreia-i de
dică răscoliloarea -Ilora U- 
nirii* din 1856. Ea a însoțit 
pe patrioții români, ea a ră
sunat puternic și triumfal. în 
lași și București în 5 și 24 
ianuarie 1859 cînd s-a ales 
Domnul Unirii — Alexandru 
Ioan Cuza.

Alecsandri este prezent cu 
talentul și prestigiul său și în 
alt moment crucial al istoriei 
noastre — 1877. Volumul „Os
tașii noștri" (Peneș Curcanul, 
Sergentul, Căpitanul Romano 
ele.) este, alături dc pînzele 
lui N. Grigorescu, o strălu
cită reprezentare artistică a 
bărbăției și eroismului doro
banților români.

Pe lingă luptele literare și 
politice din țară, la 1848, 1359, 
J877, Vasile Alecsandri a a- 
vut și o bogată activitate pe 
plan extern, luptând pentru 
independența țării, animat de 
grija de a face cunoscute lu
mii aspirațiile neamului său. 
generoasele valori morale și 
spirituale, frumusețea pămân
tului și bogăția lui, năzuin
țele poporului. Cea mai preg
nantă manifestare externă a 
seriitorului-cetățean a fost în
cununarea sa. în 1878. pentru 
„Cîntecul gintei latine", cu 
premiul Societății limbilor ro
manice de la Montpelier. 
Astfel, el a fost consacrat ca 
unul dintre cei mai marcanți 
poeți ai popoarelor de origi
ne latină

Scriitor multilateral într-o • 
epo'ă de pionierat, luptător 
înflăcărat, patriot și demo
crat convins, la 150 de ani 
de la nașterea sa, Vasile A- 
locsandri rămîne ce a fost 
totdeauna — unul din marii 
poeți ai României, un izvor 
nesecat de optimism, devota
ment și elan spre înflorirea 
patriei.

LUCIAN BADEA

FT/fT JIULUI

Vom munci cu mai multă răspundere
(Urmare din pag. 1)

bativitate în acțiunile noastre 
educative, carențe în munca de 
formare a conștiinței socialiste 
a tinerilor.

Propunerile și expunerea to
varășului Nicoiae Ceaușcscu. in
dicațiile sale în ceea ce priveș
te munca politică în rîndul ti
neretului vor ajuta mult în li
chidarea deficientelor, ne dau

orientarea teoretică și practică 
pentru a desfășura întreaga 
noastră activitate politico-edu- 
entivă în spiritul tradițiilor re
voluționare, ale exigențelor e- 
lapei actuale. In acest spirit, 
organizațiile U.T.C. din orașul 
Lupeni, conștiente de carențele 
care s-au manifestat în dome
niul muncii educative sînt ho
tărâte să facă lotul pentru ri
dicarea conștiinței socialiste a

(Urmare din pag. 1)

CĂUTĂTORII

sară la Petroșani...întotdeauna. în

tru colectivul hunedorcan al 
căutătorilor de comori — re
uniți în cadrul întreprinderii 
de prospecțiuni și explorări 
geologice Hunedoara-Deva — 
sarcini complexe, sub toate 
raporturile. Dar în primul 
rînd al dezvoltării bazei de 
rezerve minerale.

Să-ncepcin cu cărbunele, a- 
cest „diamant" negru din ca
re î?i trage seva industrială 
și existența mereu mai vigu
roasă marea citadelă mine
rească a Văii Jiului. Crește
rea producției de cărbune 
pînă in 1975 la circa 11—12 
milioane de tone are loc, de
sigur, pe seama masivelor 
fonduri de investiții ce se vor 
face pentru dezvoltarea și 
modernizarea minelor exis
tente. Dar oare, în aceste mi
lioane de tone nu regăsim 
munca „trecută" a geologilor ? 
O muncă deja „consumată"

roase și neferoase, unde sar
cinile cresc în acest cincinal, 
comparativ cu cincinalul tre
cut cu 40 și respectiv 300 Ia 
sută (de 3 ori). De unde a- 
ceastă creștere spectaculoasă ? 
Explicația are trainice te
meiuri in „foamea" acută a 
industriei noastre — orientată 
pregnant pe coordonatele pro
movării progresului tehnico- 
științific contemporan, după 
metale incepînd cu „arhaicul" 
fier, cu cuprul, plumbul, zin
cul, aurul și argintul și ter- 
minînd cu metalele „Ia mo
dă" cum sînt aluminiul, ni
chelul, titanul, vanadiul, mo
libdenul. Dar mai există și 
o altă explicație, aceea a 
certitudinii că toate aceste a- 
vuții sînt „capitalizate" un
deva în „seifurile" subterane 
ale meleagurilor hunedorene.

Tocmai de aceea căutătorii 
de comori sînt intr-o perpe

„Secretul6* succeselor colective
(Urmare din pag. 1)

muncii de la om la om in ve
derea creșterii răspunderi: fală 
de sarcini. Periodic în fața co
muniștilor s-a prezentat situa
ția realizării planului de pro
ducție, s-au arătat în mod 
deschis lipsurile, deficiențele, 
cerîndu-li-se părerea despre 
măsurile ce trebuiesc luate.

Un accent deosebit s-a pus 
pe întărirea disciplinei. Cei care 
au avut abateri au fost che
mați în fața biroului organiza
ției de bază și trași la răspun
dere. A cel ași procedeu l-au 
folosit și birourile grupelor sin
dicale, ai organizației U.T.C. eu 
membrii de sindicat, respectiv, 
ntccișlii care au săvîrșit aba
teri, au făcut nemotivate. 
Treptat, treptat, lucrurile s-au 
îndreptat, în sector s-a stabilit 
un climat prielnic de muncă, 
s-a întărit disciplina sub toate 
aspectele.

Un important mijloc de 
ducare îl constituie sarcina 
partid. In sectorul II de
E. M. Petrila rolului educativ

e- 
de 
Ia

al sarcinii de partid i se itri- 
buie toată atenția. Biroul orga
nizației de bază prin planurile 
de muncă lunare ține o eviden
ță clară a sarcinilor încredin
țate membrilor de partid și. in 
fiecare adunare generală cere 
referințe din partea a 2—3 co
muniști asupra modului în care 
au dus la bun sfîrșit sarcinile 
ce le-au fost trasate. Așa de 
exemplu, în ultima adunare ge
nerală au prezentat informări 
despre îndeplinirea sarcinilor 
tovarășii Liviu Avramescu, 
Francisc Csibi și Teodor Blaj. 
La informările prezentate, co
muniștii au făcut aprecieri, ob
servații critice. Această metodă 
duce la întărirea simțului de 
răspundere față de sarcini, la 
efectuarea unui control colec
tiv asupra felului în care se 
înfăptuiesc sarcinile încredin
țate.

■ Munca educativă dusă de bi
roul organizației de bază este 
strîns împletită cu exigenta 
partinică, cu spiritul de corn* 
bativitate. Atunci cînd se con
stată că din partea unor mem-

bri de partid există rea voință 
în îndeplinirea sarcinilor, că 
munca educativă în cazul aces
tora nu dă rezultate se iau 
măsurile disciplinare prezentate 
prin statutul P.C.R. In acest 
an pentru abateri firave de lu 
disciplina de partid, de la re
gulile de comportare au fost 
excluși din partid Petru Cenu- 
șe. Ioan Oanța și Emeric Ko
vacs.

Munca polilico-educativă sus
ținută ce se desfășoară în ca
drul sectorului II și-a găsit e- 
ficiența în schimbarea întregii 
atitudini a comuniștilor de aici 
față de înaltele îndatoriri ce 
le revin, in felul cum aceștia 
acționează în vederea traduce
rii în viață a sarcinilor profe
sionale și obștești, în strădania 
lor de a fi model de conduită, 
însuflețitori ai colectivului în 
înfăptuirea politicii partidului.

Rezultatele dobîndite sînt 
elocvente, ele constituie teme
lia solidă a unor succese și mai 
de scamă spre care tinde în
treaga organizație de partid 
din sector.

sub formă de hărți, grafice 
și studii complicate pe care 
au „abandonat-o" in favoa
rea minerilor.

Acum geologii — reprezen
tanții I.P.E.G.-uIui în Valea 
Jiului — își hrănesc pasiu
nile prospectind noile și, pe 
alocuri încă neștiutele, zone 
carbonifere ale viitorului ca
re, Ia rândul Iui, va deveni 
cîndva „prezent". Industria 
carboniferă a Văii Jiului tre
buie să prospere în continua
re in rînd cu țara. Pentru a- 
ceasta cuceritorii descifrează 
azi tainele adincurilor necu
noscute căutind alte zeci și 
zeci de milioane de tone de 
cărbune energetic și cocsifi- 
cabil. Va ..ghici" oare, în a- 
ceastă zonă pastorală, sclipi
rea de inteligență a geologu
lui și rafinamentul aparatu
rii tehnico-științifice pe care 
acesta o utilizează, bogata 
..undă" de „diamant" negru 
ce a adus și aduce mereu 
atita strălucire Văii Jiului ? 
Confirmarea rămîne la lati
tudinea geologilor, dar credi
tul pentru capacitatea și com
petența lor c o chestiune la 
ordinea zilei. Să le acordăm 
acest credit fără rezerve!

Responsabilitățile explora
torilor hunedoreni capătă 
proporții considerabil ampli
ficate în domeniul identifică
rii, dezvoltării și punerii în 
exploatare a minereurilor fe

tuă alertă. In străvechile am
fiteatre de fier de la Ghe- 
lar Și Tcliuc Și în perime
trele adiacente masivului Po
iana Ruscăi se accelerează 
lucrările de explorare pentru 
a asigura coloșilor siderurgici 
de la Hunedoara și Călan o 
..hrană" tot mai îndestulătoa
re acum și în perspectivă. La 
Ohaba-Ponor se dă bătălia 
pentru identificarea de noi 
rezerve și punerea în exploa
tare a zăcămîntului dc bau
xită, pentru a conferi un 
plus de dinamism tinerei in
dustrii românești a aluminiu
lui. Punerea în evidentă și des
chiderea acestor „seifuri" va 
aduce economiei naționale sur
plusul de metale „tradiționa
le" și „la modă", dar și po
sibilitatea valorificării unor 
elemente rare cum sînt cad- 
miul, bismutul, stibiul, sele- 
niul, și chiar platina și indiul.

Iată de ce geologii hune
doreni au intrat în
Datoria lor. demnă 
mai profund respect,
caute, să cerceteze, să scor
monească adîncurile, să facă 
lumină în străfundurile pă- 
mîntului, pentru a se vedea 
cu claritate de unde, dc la 
ce adîncime. în ce cantitate 
și cu cc folos sc va „hrăni" 
economia națională. Și, o da
tă îndeplinită această dato
rie de pionierat, să predea 
ștafeta !

tinerilor. Ne angajăm să mun
cim cu toții cu mult mai multă 
răspundere, să dovedim mai 
multă inițiativă și perseverență. 
In acest sens, în baza propu
nerilor birourilor organizațiilor 
U.T.C., biroul comitetului oră
șenesc U.T.C. a elaborat un cu
prinzător plan de măsuri care 
prevede o seamă de acțiuni e- 
ducative. Astfel, pentru spori
rea dragostei față de muncă a 
tineretului, săptămînă) se vor 
iniția la nivelul tuturor orga
nizațiilor U.T.C. acțiuni de mun
că voluntar-palriotică pentru 
înfrumusețarea orașului, a lo
cului de muncă și colectarea 
fierului vechi. Se vor organiza 
întâlniri cu muncitori fruntași, 
șefi de brigăzi, activiști de 
partid, vechi militanți ai miș
cării muncitorești. In ceea ce 
privește formele de pregătire 
politico-ideologică a tineretului

• vom folosi „Tribuna opiniilor". 
„Dicționarul politic", informări 
operative pe bază de întrebări 
și răspunsuri, se vor dezbate 
documentele de partid și de 
stat, se vor face expuneri la 
nivelul organizațiilor U.T.G. în 
scopul cunoașterii de către fie
care tînăr a realizărilor poporu
lui nostru în contrast cu starea 
de lucruri din lumea capitalis
tă. N-au fost desigur neglijate 
uncie măsuri care vădesc întă
rirea spiritului de prietenie în
tre toți tinerii, indiferent de 
naționali late, care au menirea 
să insufle tineretului, dragostea 
pentru patrie, hotărârea de a 
dezvolta și apăra cuceririle re
voluționare.

Măsurile indicate de secreta
rul general al partidului con
stituie, așadar, pentru orga
nizațiile U.T.C. din Lupeni di
recțiile principale ale activită
ții educative. Ne vom strădui 
să ridicăm pe o treaptă supe
rioară de eficiență preocupările, 
acțiunile noastre educative, să 
muncim cu mai milita răspun
dere socială.
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alertă, 
de cel 

este să

Apărută recent in vitrinele 
librăriilor, lucrarea dc mai 
sus cuprinde investigații geo
grafice nu numai privitoare 
ia Valea Jiului propriu-zisă 
ci la întregul ținut de pe 
care Jiul își adună apele. 
Autorul consideră că „Valea 
Jiului* este prin excelență 
o deosebit dc interesantă 
acumulare dc valori ale tre
cutului și actuale ..unde noi
le profiluri industriale se 
îmbină cu discreția dăltuiri- 
lor străvechi* 
„Scurt itinerar 
arată c . „
Ptolomeu s-ar deduce că în 
antichitate Jiul ar fi purtat 
numele dc Rhabon și abia 
prin harta stolnicului C. Can- 
tacuzino (în 1700) se intro
duce ' în cartografia euro
peană numele cunoscut azi 
fără să i se știe originea. Pc 
malurile sale s-au descoperit 
urme de

In 
se 

după geografia lui

<P- 6).
istoric*

așezări din epoca

urma exploatării feudale și 
a răscoalelor țărănești — mai 
ales din Țara Hațegului, du
pă cum ne spune dcnumirc.i 
localităților: Bărbătcni (Riu 
Bărbat) Lupeni (Valea Lu
pului), Paroșenj (Paroș-Peș- 
tera), Petroșani (Petros). Se 
remarcă și un puternic flux 
de populație — din lipsă de 
mină de lucru în exploată
rile carbonifere — din a- 
fară de această regiune și 
chiar din Ungaria și Cehos
lovacia.

„Politica 
mâniei
bliniază autorul 
sformat depresiunea Petro
șani într-un imens șantier al 
reconstrucției, un 
menit să facă din
Jiului dintre munți o bază 
carboniferă modernă, pe mă
sura realizărilor unei epoci de 
avântată ridicare 
a țării" (p. 83).

economică a Ro- 
sorialiste — su- 

a tran-

Note de lector
V. î.e.n.) iar după 

Daciei romanii au

șantier
Valea

economică 
Cele dinlîi

S-a înlîmplat nu de mult. In 
prima parte a lunii iunie. Co
menzile pentru butelii de ara
gaz nu au fost onorate la timp 
la centrele de aprovizionare 
d>n țară. La depozitul de dis
tribuire a produselor petrolife
re din Petroșani sosiseră 3 250 
bucăți, pe lingă cele 181 aflata 
f r> stoc. In a doua parte a iunii 
biluația s-a normalizat deoare
ce aprovizionarea a începui să 
fie mai ritmică. Datorită acestei 
cauze, o serie de cetățeni și-au 
manifestat nemulțumirea față 
de conducerea depozitului. De 
fapt, în a doua parte a lunii 
iunie, cele 7 846 butelii pri
mite au completat necesarul 
solicitat de cetățenii din Valea 
Jiului. Realitatea e însă câ 
modul de organizare 1 distri
buirii buteliilor a fost defectuos. 
Din acest motiv, tendințele 
afaceriste și de favoritism au 
găsit un cîmp prielnic de ac
țiune. Dar asupra acestei pro
bleme vom reveni.

In intervalul 1—16 iulie
depozitul de ia Vulcan a pri- 

lit 8 096 butelii din care 3 000 
vizitei 
avute 
șeful

nite in momentul închiderii 
porților după plecarea mașini' 
lor...

Nu întotdeauna însoțitorii 
sînt prezenți pe mașini deși a- 
ceasta este principala lor obli
gație de serviciu. întrebat des
pre acest lucru, tov. Gheorghe 
Moga a afirmat că nu cunoaște 
situația din teren. Interesant !... 
Atunci cine să o cunoască ? Din

investigației noastre, la stația 
PECO Petroșani, că, deși s-a 
înscris pe 21 iunie pe tabelele 
care se întocmesc aici, nu i se 
schimbase butelia nici în ziua 
de... 16 iulie. In schimb, în 
același cartier, cetățeanului 
Vasile Corbu, care nu are 
„obiceiul" să se înscrie pe liste
le de programări, i se aduce 
butelia acasă de către șoferul

spunea gospodina Elena 1 i- 
mofte, din cartierul 8 Marl’C, 
bloc 7, scara II-a. Dar nu are 
rost să luăm in discuție o ase
menea treabă"... Iată un punct 
de vedere greșit care trebuie 
combătut cu toată tăria. In a- 
fară de faptul că personalului 
de distribuire a buteliilor i se 
înlesnesc venituri ilicite, se 
creează o starje de lucruri ne-

O poveste cu butelii și cu 
LIPSĂ DE RESPONSABILITATE

a.c.

aflate în stoc .’a data 
noastre. Din discuțiile 
cu ••’. Gheorghe Moga, 
se-, .ci depuzit a Competrol, a 
reieșit că odată ce șoferii și 
distribuitori; care-i însoțesc pă
răsesc depozitul, răspund de 
promptitudinea cu care ii ser
vesc pe cetățeni. Nici vorbă de 
controalele din partea condu
cerii dope ’uiui ! Ca și cînd 
Mrcinile aresteia sînt îndepli-

acest motiv venim cu unele 
precizări. In primul rînd nu 
putem fi de acord cu dictonul : 
.orice am face nu-i putem 
mulțumi pe toți" (cetățenii — 
n.n.). De unde pînă unde o a- 
semenea optică ? Atunci de ce 
se mai fac programările nomi
nale ? Povestea insă arc dede
subturile ei. Aceste programări 
nu sînt respectate deoarece 
tendințele de favoritism -- 
străine societății noastre — se 
manifestă în voie. Să luăm un 
exemplu : cetățeanul Costache 
Rusu din strada Transilvaniei 
— Triaj a reclamat, în ziua

Gheorghe Drăgan și distribui
torul Dumitru Iureșel. Nu cum
va acestora le „pică" o cinste 
nemeritată din partea acelora 
pe care îi favorizează în mod 
ilegal ? lată de ce cetățenii au 
dreptul să fiică opinie împotri
va unor asemenea tendințe de 
incorectitudine care nu au ni
mic comun cu societatea noas
tră. Dar mai există din păcate 

alt aspect. La Pelriia. de 
cetățeanul Gheorghe 

spunea că s-a obișnuit 
facă ,cîte o cinste" (?!...) 
care vin să-i schimbe 

a. „Asta e adevărat, ne

sănătoasă. Dc aici se alimen
tează favoritismul deoarece 
celor care nu dau suprapreț li 
se schimbă buteliile cu multă 
întârziere. Așa este cazul gos
podinei Livia Dinu, de la blo
cul 36/16 Petrila care ne spu
nea că nu sc respectă progra- 

• mările, că in ziua de 16 iulie 
împlinise o săptămînă de cînd 
nu mai avea cum să gătească 
la aragaz.

Un punct de vedere princi
pial l-am aflat în cartierul 7 
Noiembrie din Petrila dc la 
mai multe gospodine. De pildă, 
Eva Marc» de la blocul 10,

scara II-a, a afirmat că ea 
plătește exact costul buteliei, 
că așa ar trebui să procedeze 
toți cetățenii 
să încurajeze 
avuțire ilicită 
De altfel tov. 
vicepreședinte 
popular 
nia că 
tendințelor 
căuta în 
trebuie să 
nia unitară a cetățenilor.
sonal a observat că' lucrătorii 
puși să deservească populația 
cu butelii de aragaz se conside
ră ca o feudă. De unde pînă 
unde acest drept ? Iată cc ar 
fi putut înțelege tovarășii 
lloria Mîrza și Gheorghe Moga 
din conducerea depozitului 
Competrol Vulcan dacă ar fi 
făcut cile un sondaj pentru a 
vedea dacă cetățenii Văii Jiului 
sînt sau nu mulțumiți cu felul 
cum sînt satisfăcute solicitările 
lor.

Lipsa de responsabili iute în 
realizarea obligațiunilor de ser
viciu își are rădăcinile in optica 
unor salariați care cred că 
prezența în birouri este singu
ra lor datorie. Realitatea este 
însă că, ei trebuie să fie prin
tre oameni, să le satisfacă cu 
promptitudine cerințele și să 
tragă la răspundere pe acei 
care îi nemulțumesc, practicând 
favoritismul în scopul asimilă
rii unor venituri ilicite.

care nu trebuie 
tendința de in

și favoritismul.
Traian Costca, 
al Consiliului 

Petrila, subli- 
impotriva 

n-au ce 
noastră 

de opi-
Pcr-

oraș
lupta 
care

societatea 
fie creată

D. K ELMER

PROGRAMUL 1 : 6,00—8,30
Muzică și actualități; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon. melodia preferată 
(continuare): 9,30 Atlas cultural: 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Mu
zică populară din Oltenia: 10,30 
Știți ? Răspundeți 1: 10,45 Pagini 
din opereta ..Ana Lugojana“ de 
Filaret Barbu; 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 Melodii interpretate 
de Ana Lăcătușu; 11,15 Revista 
economică; 11,40 Partidul meu 
iubit — cîntcee' de Matei Socor 
și Mircea Neagu; 12,00 Muzică 
populară din Columbia; 12,30 
Inlîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13.00 Ra
diojurnal: 13,27 Cîntecul e pre
tutindeni; 14,34 Soliști și orches
tre de muzică populară; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Din ope
retele lui Nicoiae Kirculescu: 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Muzică 
ușoară; 17,00 Radioenciclopedie 
pentru tinerel; 17.30 Concert de 
muzică populară: 18.00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară; 
20,10 „Poetul care cîntă a pa
triei mărire11; 21,40 Revista șla
gărelor: 22,00 Radiojurnal: 22,30 
Concert de seară; 22,55-Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare): 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

dacă (sec. 
cucerirea 
construit aici castre cu așe
zări ale populației, existînd 
peste munte, prin depresiunea 
■Petroșani, un drum principal 
care trecea spre centrul re
gatului dac. Mai târziu isto
ria ne vorbește despre Tara 
•Litua — voevodat condus 
de Litovoi — „care cuprin
dea ambele versante ale 
Carpaților iar spre sud cobo
ra spre cîmpie* (1st. Rom.).

In sedolul al XVT-lea ia 
ființă bănia Craiovei, boierii 
de aici avînd o mare influ
ență în cârmuirea țării ; a- 
ceastă autoritate a băniei 
s-a manifestat mai ales în 
timpul luj Mihai Viteazul, 
iar mișcarea pandurilor lui 
Tudor Vladimirescu pentru 
libertate și eroismul Ecate- 
rinei Tcodoroiu de ’a Tg 
Jiu, constituie blazonul de 
onoare al ținuturilor străbă
tute de apele Jiului.

„Jiul este rîul multor îm
pliniri. fiindcă de numele 
lui se leagă succesele mine
rilor de la Petrila și Lupe
ni. de la Vulcan. Aninoasa 
și Uricani. de la Rovinari. 
ca și izbînzile sondorilor de 
la Bîlteni" (p. 13). scrie pc 
drept cuvînt autorul. S? în
fățișează în continuare iz
voarele, Jiului — a cărui 
lungime este dc 350 km cu 
ramurile și afluenții lui. 
treptele bazinului, bogata 
„hrană verde a pădurii" (cu 
diferitele soiuri de arbori) 
încheindu-se cap. IT c-u des
crierea climei și a capriciilor 
Jiului. Capitolul TTT cuprin
de depresiunea Petroșani din
tre munții Parîngului și a 
Vulcanului de o parte. și 
munții Retezatului și a Sebe
șului, de cealaltă parte, ge- 
nexa formării depozitelor dc 
cărbuni, cu calități de o deo- 
sebilă importantă industrială.

Așezările omenești sînt ve
chi deși abia în 1499 se ates
tă existența unora ca Petri
la, Maleia, Cîmpu lui Neag. 
populația fiind venită in

exploatări de cărbune s-au 
făcut în 1868 în partea de 
est a bazinului la Petrila și 
Lonea, extracția cărbunelui 
după 100 de ani ajungînd de 
la 900 tone la 7 000 000 tone, 
realizări și izbânzi ale avân
tului socialist. Din minele 
Văii Jiului pornește 95 la 
sută din cărbunele 
industriei siderurgice și 45 
la sută din cărbunele otiH- 
zat în scopuri energetice (p. 
38).

Defileul cu geneza lui și 
calea cea nouă se găsesc tra
tate în cap. IV iar în cel 
următor (V) sînt cuprinse 
descrierile depresiunilor din
tre dealurile Olteniei, cu în
fățișarea așezării Tg. Jiu — 
orașul „Coloanei fără sfîrșit", 
al „Porții sărutului" ca și a) 
simbolicei „Mese a tăcerii". 
Pe lingă bogățiile câmpiilor 
roditoare s-au aflat noi ză
căminte de petrol și valo
roase depozite de cărbuni.

Ultimul capitol (VI) 
ocupă de ținutul 'Jiului de 
jos. Aici s-au descoperit acu
mulări de gaze în apropie
rea .....................
cui 
lui 
pentru 
metan.

Craiova — inima Țării Ba
nilor — este prezentată cu 
istoricul ei și aspectul nou 
plin de avînt industrial, eco
nomic și cultural al socia
lismului creator.

Cele 19 figuri și 24 foto
grafii variate, ca și o boga
tă bibliografie, încheie va
loroasa și instructiva carte 
a lui Lucian Badea.

Lucrarea — extinsă pe 216 
pagini — este o 
deosebit de utilă, 
gate descrieri ale locurilor 
înfățișate și numeroase date 
istorice, geologice și statis
tice. Ea constituie în ace
lași timp o lectură agrea
bilă pe care o recomandăm

livrat

se

Craiovei fixîndu-se lo- 
pentru construirea ce- 

mai important complex 
chimizarea gazului

realizare 
cu bo-

mod deosebit cititorilor.

Mircea Munteanu
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18,00 Deschiderea emisiunii.
Patriei — emisiune dc
versuri.

18.15 Steaua Polară — cabi
net de orientare școlară 
și profesională. Emisiu
ne pentru tineret.

19,00 Din muzica popoarelor.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.

21,45

22,00
22,10
22.25

22,45

„Poetul care cîntă a pa
triei mărire" — specta
col organizat de Radio- 
televiziunea română in 
colaborare cu Comitetul 
de Stat pentru cultură 
și artă, cu prilejul ani
versării a 150 de ani de 
Ia nașterea marelui scri
itor patriot. VASILE 
ALECSANDRI.
„Pionieri ai marilor 
construcții". Reportaj. 
Desene animate.
Moment satiric.
Refrene fără virstâ. 
Pagini alese din muzica 
ușoară românească (In- 
terviziune).
Telejurnalul de noapte.

8
I
I
I
I 
!
I
I
i
l
I

ANUNȚĂ 
organizarea unui

CONCURS 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

• UN MAISTRU MECANIC
• DOI MAIȘTRI MINERI

Concursul va avea loc în ziua de 26 iulie 1971, ora 10. la sediul exploa
tării miniere, cu sediul în orașul Petrila.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute in H.C.M. 
91-V1968 și în instrucțiunile în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7—15, de la 
biroul personal al exploatării.
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ȘEDINȚELE COMUNE 
ALE COLEGIILOR MINISTERELOR, 

ALE INSTITUȚIILOR CENTRALE 
SI COMITETELOR DE PARTID
(Urmare din pag. I)

stabilite propuneri menite să 
asigure, în perioada de sezon, 
transportul la timp a cereale
lor. Membrii colegiului și ai 
Comitetului de partid au a- 
cordat o atenție deosebită mă
surilor ce trebuie luate in ve
derea îmbunătățirii regularită
ții și siguranței circulației.

Colegiul și Comitetul de 
partid al Ministerului Comer
țului Exterior, dezbătînd cu 
înalt spirit de răspundere mo- 
’dul de îndeplinire a planului 
pe primul semestru al anului, 
aplicînd indicațiile conducerii 
de partid și de stat privind 
promovarea schimburilor cu 
toate țările, mobilizînd toți 
factorii competenți pentru dez
voltarea multilaterală a comer
țului exterior, pe baza avanta
jului reciproc, au elaborat un 
program de măsuri care să 
asigure realizarea și depășirea 
planului de export pe anul în 
curs.

Ședința comună a Colegiului 
și Comitetului de partid a Mi
nisterului Comerțului Interior 
a acordat o atenție deosebită 
observațiilor critice, pe deplin 
îndreptățite, făcute de secreta
rul general al partidului, în 
legătură cu lipsurile constata
te in activitatea comercială. 
Examinîndu-se în spirit critic 
activitatea desfășurată, a fost 
adoptat un program complex 
de măsuri pentru mai buna 
gospodărire a fondului de măr
furi. pentru un nivel ridicat 
de servire a populației.

Colegiul și Comitetul de par
tid al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Adminis
trația Locală au stabilit mă
suri concrete care să asigure 
depășirea planului producției 
globale industriale pe acest 
an de către unitățile subordo
nate consiliilor populare cu 
peste 1,5 miliarde lei la pro
ducția globală și cu aproape 
1 miliard lei la producția mar
fă. In același timp, au fost 
definitivate măsuri care să con
tribuie la mai buna gospodă
rire a orașelor, a transportului 
în comun, a alimentării cu a- 
pă etc.

In ședința comună a Comi
tetului Executiv ai CENTRO- 
COOP și a Biroului organizației 
de bază P.C.R. a fost adoptat un 
plan concret de măsuri în ca
re se prevede, printre altele : 
realizarea unor desfaceri spo
rite de mărfuri, precum și ob
ținerea în semestrul II al aces
tui an a unui volum suplimen
tai- de producție.și prestări de 
servicii în valoare de 50 mili
oane lei.

Comitetul Executiv al Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești și Comitetul de 
partid din UCECOM în ședință 
comună, au adoptat un plan de 
măsuri care prevede, printre 
a’te'e. realizarea unei produc
ții marfă în valoare de 355 mi
lioane lei, depășirea planului 
de încasări de la populație 
prin extinderea rețelei și îm
bunătățirea deservirii acesteia 
cu circa 4 milioane lei, o con
tribuție sporită la aproviziona
rea populației prin rețeaua 
proprie de desfacere, cu un 
volum de produse în valoare 
de peste 15 milioane lei, livra-1 
rea la fondul pieței a unor 
cantități de mărfuri în valoa
re de 125 milioane lei peste

(Urmare din pag. 1) 

ștranduri, regularizări de albii 
etc.). Un ajutor prețios l-au 
adus școlile generale, organiza
țiile de tineret și femei care 
au fost tot timpul alături de 
deputați și cetățeni pentru re
alizarea acțiunilor de înfrumu
sețare.

De remarcat că peste tot 
unde a existat simțul datoriei 
și al răspunderii, unde deputa
tul s-a străduit să se ridice la 
nițelul sarcinilor și al încre
derii acordate s-au obținut și 
rezultate. Acolo însă unde a- 
ceste sarcini sint nesocotite iar 
deputatul fie el și conducător 
de întreprindere caută justifi
cări. amăgește cetățenii cu 
promisiuni, el însuși nefiind e- 
xemplu personal, nici rezulta
tele nu sînt mulțumitoare. Cî- 
tev;. probleme ridicate și în 
con c'n tui rea cu deputății, la a- 
dresa unor conducători și de
putați în același timp sînt e- 
dificatoare și se pun pe tapet 
nu oentru prima dată.

Foarte mulți cetățeni și de
putați din municipiu se în
treabă de ce în cadrul între
prinderii de gospodărie loca- 
tivă. avînd în frunte pe depu
tatul Gheorglie Galan se men
țin încă multe nereguli în 
ceea ce privește întreținerea 
fondului locativ, propunerile 
cetățenilor se rezolvă cu foar
te mari întârzieri iar asigura
rea multor servicii nu se ri
dică la nivelul dorit și al 
contribuției locatarilor.

Serviciul de distribuire al 
energiei electrice. îndrumat de 

’deputatul Andrei Samuel ge
nerează de asemenea multe 
nemulțumiri în rîndul cetățeni
lor. Deși statul cheltuiește fon
duri însemnate pentru ilumina
tul public iar din partea con
ducerii C. D. E. E. s-au 
făcut multe promisiuni că 
se vor rezolva cerințe
le populației, ele tot ne
rezolvate au rămas. Ciad ard 
becurile, cînd nu ard, în timp 

prevederile de plan, depășirea 
planului de export cu 1.1 mi
lioane lei valută.

Participanții la ședința Mi
nisterului Turismului s-au 
angajat să-și intensifice efor
turile pentru ridicarea turis
mului românesc la nivelul ce
rințelor și exigențelor puse de 
partid acestui sector de activi
tate. In acest scop, membrii 
colegiului și ai Comitetului de 
partid au elaborat un program 
de măsuri în vederea diversi
ficării sferei serviciilor și ri
dicării calității acestora, îmbu
nătățirii propagandei turistice, 
pentru ca aceasta să contribuie 
cu o eficiență sporită la cu
noașterea realizărilor construc
ției socialiste din țara noastră, 
la popularizarea României pes
te hotare.

Lucrătorii Direcției centrale 
de statistică s-au angajat că 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru perfecționarea sistemu
lui informațional. asigurarea 
unei informări operative și efi
ciente, valorificarea materiale
lor statistice prin studii și a- 
nalize, la nivelul sarcinilor 
mereu crescînde pe care le 
impun deciziile cu privire _ la 
măsurile de politică economică.

In ședința comună a Cole
giului Ministerului Invățămîn- 
tului și Comitetului de partid 
au fost analizate măsurile ce se 
impun a fi luate în lumina 
indicațiilor secretarului general 
al partidului pentru ca școala 
românească să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile ce-i revin 
pentru consolidarea unei con
cepții consecvent partinice și 
revoluționare despre rolul învă- 
țămintului, despre eficiența și 
nesecata fertilitate a muncii, a 
activității practice în procesul 
complex de educație comunistă 
a tinerelor generații.

In încheierea ședințelor co
mune ale colegiilor ministerelor, 
conducerilor instituțiilor centra
le și comitetelor de partid, par
ticipanții au adresat telegrame 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care 
își exprimă adeziunea deplină, 
înalta prețuire față de propune
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptate în unani
mitate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. și de Consi
liul de Miniștri, precum și față 
de expunerea la consfătuirea 
de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-e
ducative, care reflectă clarvizi
unea și profunzimea gîndirii 
marxist-leniniste și fermitatea 
revoluționară a partidului nos
tru, a secretarului său general, 
documente ce constituie pentru 
colectivele ministerelor și in
stituțiilor centrale un adevărat 
program de activitate pentru 
creșterea conștiinței socialiste, a 
spiritului de răspundere în 
muncă, a îmbinării activității 
politice și profesionale, în ve
derea rezolvării marilor sarcini 
ce le revin. In telegrame se ex
primă angajamentul de a de
pune o muncă susținută pentru 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a întregii activități, pen
tru depășirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pe anii ur
mători, de a nu precupeți nici 
un efort pentru a-și aduce o 
contribuție din ce în ce mai 
mare la opera de făurire o 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

(Agerpres)

ce peste tot unde salariații a- 
cestui serviciu au montat lămpi 
cu mercur la diferiți cetățeni 
particulari acestea luminează 
perfect.

De asemenea, cînd întreprin
derea de gospodărie comunală 
(director ing. Gheorglie Romo- 
șan) dovedește preocupare spo
rită față de sarcinile ce îi re
vin, aceasta se reflectă în cu
rățenia orașelor iar cînd aceas
tă preocupare scade, ceea ce 
se întîmplă frecvent, nici cu
rățenia nu satisface cerințe’e. 
Unitățile de alimentație pu
blică (director Constantin C'io- 
lofan) și, în general, toate uni
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tățile comerciale sînt foarte’ 
bine aprovizionate cu fond de 
marfă. Dar de ce nu se pre
zintă la fel și curățenia și co
rectitudinea personalului din 
aceste unități ?

Neajunsurile din sectoarele 
amintite denotă că deputății 
investiți cu răspunderea de a 
coordona aceste unități nu do
vedesc preocupare permanentă 
față de cerințele celor care
1- au investit cu aceste răspun
deri — masele de cetățeni. 
Asemenea exemple de deputați 
care nu își îndeplinesc obliga
țiile am putea arăta și din 
alte domenii. Sint deputați 
care nu participă nici la sesi
unile consiliului popular și nu 
susțin propunerile cetățenilor 
din circumscripțiile pe care le 
reprezintă. Despre ce fel de 
activitate poate fi vorba la 
deputății Florin Străuț, Liviu 
Muntean, Maria Arieșan, Ște- 
fania Anghelesc, Maria Musca 
și alții care din cele 11 sesi
uni din actuala legislație nu 
au participat decît la cel mult
2— 3 sesiuni.

Mișcările revendicative 
din S.U.A. continuă

WASHINGTON 19 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite i Greva 
celor 620 000 de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la tele
comunicații, căi ferate, unele 
oțelării, docuri și servicii de 
poștă din S.U.A. continuă. Ne
gocierile dintre reprezentanții 
patronatului și cei ai greviștilor 
de la telecomunicații bat pasul 
pe loc, ca și negocierile în 
curs între liderii Sindicatului 
feroviarilor și companiile afec
tate de grevă. Pentru marți se 
prevede ca alți 35 000 feroviari

4> Manifestările prilejuite de 
cea de-a 11-a „Săptămînă a 
Mării Baltice" s-au încheiat 
la Rostock cu un mare miting. 
Sub lozinca „Marea Baltică 
trebuie să fie o mare a păcii", 
la Rostock și in alte localități 
de pe litoralul baltic al R. D. 
Germane s-au desfășurat în- 
tilniri ale parlamentarilor și 
altor personalități politice din 
țările baltice și din nordul Eu
ropei, reuniunea internaționa
lă a muncitorilor din aceste 
țări, conferințe ale organiza
țiilor de tineret și studențești, 
ale organizațiilor de femei, 
simpozioane.

+ O delegație algeriană 
condusă de Abdelaziz Boutefli- 
ka, membru al Consiliului re
voluției și ministru al aface
rilor externe, a părăsit luni 
dimineața Algerul, plecînd spre 
Pekin, unde va întreprinde o 
vizită oficială.

In cele 125 de accidente 
alpine înregistrate în Elveția

Comunicatul plenarei 
C.C. al Partidului 

Comunist din Ecuador
QUITO 19 (Agerpres). — La 

Guayaquil a fost dat publicită
ții comunicatul recentei plena
re a C.C. al Partidului Comu
nist din Ecuador, consacrată a- 
nalizării situației politice și e- 
conomice a țării. Criza econo
mică și politică din Ecuador — 
se arată în comunicat — conti
nuă să se adâncească, accentuând 
pauperizarea maselor și condu- 
cînd la activizarea luptei oa
menilor muncii, care capătă un 
caracter politic tot mai pronun
țat. Oamenii muncii, toate for
țele democratice ale țării se u- 
nesc în lupta pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață, pen
tru libertăți politice. In toată 
țara se desfășoară procesul de 
creare a frontului unit al oa

Este adevărat că nu delăsa
rea caracterizează activitatea 
deputaților din municipiul Pe
troșani ; marea lor majoritate 
se străduiesc sâ rezolve cu 
competență problemele din cir
cumscripții, participă efectiv, 
alături de cetățeni, la acțiuni
le întreprinse iar în cadrul co
misiilor permanente și în sesi
uni fac propuneri concrete pri
vind rezolvarea unor cerințe aie 
populației.

Adevărul c că nici aparatul 
de specialitate al consiliilor 
populare (gospodărie, sistema
tizare. administrație) nu a fă

cut totul pentru a sprijini de
putății la realizarea obiective
lor stabilite, mai ales a celor 
care necesitau unele soluții și 
chiar asistența tehnică de spe
cialitate. De asemenea, nu se 
urmărește corespunzător modul 
de rezolvare a propunerilor 
făcute de cetățeni și nu se du 
răspuns celor care au ridicat 
diferite probleme. In acest sens 
se impune din partea comite
telor executive mai multă exi
gență față de aparatul lor și. 
în general, față de toți acei 
care prin natura serviciului 
sînt obligați să rezolve proble
mele ridicate de populație și 
să sprijine deputății în activi
tatea lor.

Sîntem îndreptățiți să apre
ciem că, față de rezultatele 
frumoase obținute în prima 
clapă a întrecerii, avem toate 
condițiile să candidăm printre 
municipiile și orașele frunta
șe in gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților. Pentru a- 
ceasta este necesar ca toți de
putății și prin ei toți cetățenii, 
întreprinderile și instituțiile, or

să întrerupă lucrul. Greva fe
roviarilor a afectat puternic 
activitatea multor întreprin
deri care depind direct de 
transportul materiilor lor pri
me pe căile ferate.

Patronatul refuză să renunțe 
la aplicarea unui nou regula
ment de muncă prin care" se 
micșorează salariile, pe motiv 
că profiturile companiilor scad 
și se reduce personalul anga
jat. Societatea „Pennsylvania 
Central", introducînd noul re
gulament, a și concediat în 
ultima săptămînă peste 2 000 
de muncitori.

în cursul anului 1970, și-au 
pierdut viața 157 de persoa
ne. indică o statistică întocmi
tă de „Club Alpin Suisse". 
Din cele 157 de victime, 98 el
vețieni și 59 străini — mai 
mult de o treime, respectiv 59 
de persoane, aveau intre 21 și 
30 de ani.

Sindicatul național al 
funcționarilor de bancă portu
ghezi a trimis ministrului de 
interne o scrisoare de protest 
deschisă în care cere elibe
rarea președintelui acestui sin
dicat, Daniel Cabrita, arestat 
Ia 30 iunie de siguranță.

+ Două explozii puternice 
au avut loc în noaptea de 
duminică spre luni în depozi
tul unei fabrici de bere din 
Belfast, provocînd serioase pa
gube materiale. Alte două 
bombe au fost descoperite și 
înlăturate la timp. Nu au fost 
înregistrate victime.

menilor muncii; a luat naștere 
Frontul unității populare, care 
cuprinde partidele comunist, so
cialist, Uniunea democratică 
populară și Uniunea națională 
a stîngii revoluționare.

Partidul Comunist din Ecua
dor, se spune în comunicat, in
tenționează să promoveze în 
continuare o politică de natură 
să contribuie la instaurarea u- 
nui guvern popular, democra
tic și patriotic, capabil să trans
pună în viață năzuințele po
porului — naționalizarea între
prinderilor și băncilor străine, 
o refornTă" agrară autentică, să 
promoveze o politică externă su
verană, de pace și prietenie cu 
toate popoarele.

ganizațiile de masă și obștești 
să treacă neîntîrziat la realizarea 
tuturor lucrărilor prevăzute în 
planul acțiunilor gospodărești 
pe acest an, Ia finalizarea lu
crărilor începute în așa fel 
îneît în această a doua etapă 
a întrecerilor patriotice sâ ob
ținem rezultate mult mai sub
stanțiale.

O atenție sporită trebuie a- 
cordată păstrării curățeniei 
generale, efectuării la timp a 
lucrărilor de reparații și în
treținere a fondului locativ, re
parării și dotării punctelor 
gospodărești, întreținerii și re
parării străzilor și a trotuare
lor, modernizării unităților co
merciale preoum și altor lu
crări menite să ridice aspectul 
urbanistic al municipiului.

In cartierele noi vor trebui 
să fie atrași toți cetățenii care 
urmează să devină locatari ai 
noilor blocuri pentru a ajuta 
la efectuarea unor lucrări cum 
ar fi curățenia apartamentelor, 
amenajarea zonelor verzi din 
jurul acestora, astfel îneît 
odată cu darea în folosință să 
fie toate lucrările gospodărești 
terminate.

Este necesar, de asemenea, 
ca din partea întreprinderilor 
să se depună în această lună 
un efort deosebit pentru termi
narea și darea în folosință a 
obiectivelor specifice sezonului 
de vară cum ar fi cele două 
ștranduri. Iacul de agrement, 
terenurile de tenis și cinema
tograful in aer liber, precum 
și celelalte lucrări de mai 
mare amploare.

Acționînd în felul acesta vom 
da un răspuns faptic multor 
propuneri făcute de cetățeni,- 
avînd certitudinea în același 
timp că vor răspunde și cetă
țenii chemărilor consiliilor 
populare și vor participa efec
tiv și de acum înainte la ac
țiunile întreprinse de comite
tele executive, de deputății 
consiliilor populare pentru ri
dicarea nivelului urbanistic al 
municipiului.

Festivalul 
cinematografic 
internațional 

de la Moscova
MOSCOVA 19 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Luni s-a 
deschis la Moscova cel de-al 
Vll-lea Festival cinematografic 
internațional. La ceremonia 
inaugurării acestei prestigioase 
manifestări artistice, desfășura
tă în Palatul Congreselor din 
Kremlin, Alexei Romanov, pre
ședintele Comitetului pentru 
cinematografie al U.R.S.S., a 
dat citire mesajului de salut 
adresat participanților de A- 
lexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

La festival iau parte delega
ții din 89 de țări, reprezentan
ți ai O.N.U. și U.N.E.S.C.O. 
Din România este prezentă o 
delegație de cineaști condusă 
de Corneliu Leu, director ge
neral adjunct al Centrului na
țional de cinematografie.

Printre cele 27 de filme ar
tistice de lung metraj care vor 
reține atenția juriului con
cursului, se află și producția 
românească ,,Mihai Viteazul", 
prezentată ziariștilor luni, cu 
anticipație. Filmul s-a bucurat 
de un frumos succes.

Timp de două săptămîni, pe 
ecranele Moscovei vor fi pre
zentate peste 250 de filme.

Cineaștii prezența la festival 
vor participa și la o dezbate
re pe tema „Cinematografia în 
lupta pentru progres social".

Orientul Apropiat
SCHIMB 

DE VIZITE 
SI MESAJE
Evoluția situației din Ior

dania continuă să genereze 
un intens schimb de vizite și 
mesaje între diferitele capi
tale arabe.

La Amman a sosit o dele
gație oficială tunisiană con
dusă de Mohamed Masmudi, 
ministrul de externe al Tuni
siei și Mohamed Ben Amara, 
director al Partidului Socia
list Desturian. Vizita delega
ției, relatează agenția Tunis 
Arab Press, a fost hotărîtă de 
președintele Bourguiba în ur
ma unei întrevederi pe care 
a avut-o cu reprezentantul 
organizației „El Fatali" la Tu
nis. Tot din Amman, un co
municat oficială informează 
că primul ministru iordanian, 
Wasfi Tall, i-a primit pe șefii 
misiunilor diplomatice ai A- 
rabiei Saudite, Statelor Unite, 
Republicii Arabe Unite și Li
banului acreditați în Iorda
nia.

După o scurtă ședere la 
Beirut, Omar el Sakkaf, mi
nistrul saudit al afacerilor ex
terne, a sosit la Cairo, unde 
a conferit cu o serie de ofi
cialități egiptene și a fost 
primit de președintele R.A.U., 
Anwar Sadat. Referindu-se 
la convorbirile avute de Omar 
el Sakkaf în capitala egip
teană, agențiile de presă rea
mintesc că Arabia Saudită 
s-a oferit ca mediator în con
flictul survenit între autori
tățile iordaniene și forțele de 
rezistență palestiniană aflate 
pe teritoriul Iordaniei.

După încheierea vizitei în 
R.A.U., ministrul saudit al a- 
facerilor externe urmează să 
plece la Damasc.

A

In izolare, 
de mii 

de ani...
MANILA 19 (Agerpres). — 

In jungla din sudul Filipine- 
lor, antropologul filipinez 
Manda Elizalde a descoperit 
24 de oameni tare nu au avut 
nici un fel de contact cu lu
mea exterioară; studiind via
ța lor, omul de știință filipi
nez a ajuns la concluzia că ei 
se trag dintr-un trib care tră
iește in izolare, de mii de 
ani.

...Plecînd in pădurea virgi
nă în căutarea unor ierburi 
medicinale, un localnic a in- 
tilnit cițiva oameni necunos- 
cuți și i-a adus la cunoștin
ță lui Elizalde acest fapt; du
pă un interogatoriu amănun
țit, antropologul a pornit in 
fruntea unei expediții care 
l-a condus spre descoperirea 
senzațională a tribului Tasa- 
day. Acești oameni umblă goi 
și se împodobesc cu orhidee 
„ca să gonească spiritele re
le"; ei cunosc focul și gătesc 
alimentele găsite în natură.

Antropologul filipinez a co
municat că Tasaday sînt oa
meni „de culoarea ciocolatei, 
mușchiuloși și supli și par a 
fi într-o stare fizică exce
lentă**.

La 22 iulie. Polonia sărbă
torește împlinirea a 27 de ani 
de la eliberarea de sub jugul 
fascist. In zile premergătoa
re acestui eveniment, tot mai 
multe colective de muncă ra
portează realizarea cu succes, 
înainte de termen, a sarcini
lor de producție. Darea in 
exploatare a unor noi capa
cități de produefie, scurtarea 
ciclului de construcție la o- 
biectivele industriale de im
portantă majoră se împletesc 
în mod organic cu lupta pen
tru îmbunătățirea calității.

Constructorii de nave de la 
Gdansk, Gdynia și Szczecin 
continuă acțiunea de realiza
re a unui vast program de 
modernizare a potențialului 
de produefie și de lărgire 
continuă a gamei de produ
se. Ramura construcțiilor na
vale, cu o pondere in conti
nuă creștere pe ansamblul

Val de căldură în Italia
ROMA 19 (Agerpres). — 

In ultimele zile, în Italia s-a 
înregistrat un puternic val 
de căldură. Temperatura la 
umbră a atins 43 grade la 
Palermo, 39 de grade la Bari, 
38 la Pescara. Cea mai scă
zută temperatură a fost în

R. D. GERMANA : Muncitorii din industria minieră desfășoară o intensă activitate des
tinată unei continue și planificate aprovizionări a populației și economiei cu materialul ne
cesar.

In foto : La pupitrul de comandă al podului conveier de la mina Meuro.

ANGLIA:

O nouă vară fierbinte
Problema aderării la Piața 

comună ocupă un loc central 
în dezbaterea politică britanică, 
datorită atît precizărilor pri
vind prețul pe care englezii 
vor trebui să-1 plătească pentru 
aderare, cit și unor imprecizii 
despre care se bănuiește că ar 
ascunde noi dezavantaje. Par
ticiparea tot mai activă a sin
dicatelor la dezbateri și efor
turile mai multor mari sindi
cate de a determina partidul 
laburist să se opună intrării 
în C.E.E. se datorează faptului 
că prețul ridicat al aderării 
ar urma să fie suportat îndeo
sebi de familiile cu venituri 
mici : muncitorii ar suferi de 
pe urma unui control asupra 
salariilor (pentru ca firmele să 
fie competitive cu acelea din 
C.E.E.), gospodinele ar avea 
cheltuieli zilnice sporite (ali
mentele provenite din C.E.E. 
avînd un preț mai ridicat, în 
medic, cu 25 la sută). Cu alte 
cuvinte, dificultățile rezultate 
în urma aderării s-ar adăuga 
celor existente, care produc 
oricum destule nemulțumiri. 
Pentru că aici este locul să se 
spună că, impulsionată de eve
nimentele ultimelor săptămîni 
(negocierile cu „cei șase", re
considerările din partidul la
burist), dezbaterea privind 
Piața comună nu a estompat-o 
pe aceea, mai veche, privind 
situația economică și socială 
din Maroa Britanic.

Intr-adevăr, la treisprezece 
luni după instalarea la putere 
a guvernului conservator, se 
poate aprecia că bilanțul poli
ticii economico-sociale pentru 
această perioadă este negativ i 
dacă balanța de plăți a țării 
a rămas stabilizată (tendința 
pozitivă opărind de fapt în ul
timele luni ale guvernării la
buriste). acest rezultat continuă 
să fie menținut pe scama fri- 
nării dezvoltării economice, cu 
efecte sociale negative. Consu
mul de metal al industriei

nai, w-dalate
întregii economii naționale, 
prezintă citcva noutăți inte
resante, cum ar fi nave școa
lă, pentru cercetări științifi
ce oceanice și maritime, na
ve frigorifice și altele profi-

corespondență

late pe transportul conteine- 
rizat. La șantierul naval „Co
muna din Paris" din Gdynia 
va începe producția in serie 
a mineralierelor și tancuri
lor petroliere pină la 85 000 
de tone, in timp ce în zona 
nordică a Gdanskului se lu
crează intr-un ritm înalt la 
amenajarea unui port ce va 
permite ancorarea navelor cu 
un deplasament de peste 
100 000 diet. Ținindu-se seama 
de rolul deosebit al cercetă
rilor științifice in realizarea

registrată în Nord, la Bol
zano : 24 de grade. Valul de 
caniculă a cauzat izbucnirea 
unor incendii în regiunile 
muntoase din centrul și su
dul țării. In insula Elba, un 
violent incendiu, întreținut 
de vîntul Sirocco, a distrus

britanice — indice semnificativ 
pentru ansamblul evoluției e- 
conomice, era, la începutul ve
rii, cu 7.4 la sută mai mic dc- 
cît în perioada corespunzătoa
re a anului trecut. Industria 
construcțiilor în ansamblu 
stagnează, iar construcțiile de 
locuințe se efectuează la un 
nivel inferior aceluia din anii 
precedenți. Guvernul a redus 
unele taxe, efectul favorabil 
patronatului reflectîndu-se în
tr-o sporire a beneficiilor, nu 
însă și a investițiilor ; nu în- 
timplător ministrul conserva
tor de finanțe. Barber, adresa 
un ape] întreprizătorilor să in
vestească sumele realizate prin

comentariul 
zilei

reducerea impozitelor, „și să nu 
le bage în buzunar11 ; dar gu
vernul conservator nu a utili
zat în politica economică nici 
un mijloc mai drastic decit a- 
pelurile de acest fel, rezultatul 
fiind că patronii se simt liberi 
să acționeze după pofta inimii, 
inclusiv în direcția sporirii 
prețurilor.

De fapt, creșterea prețurilor 
a fost principalul reproș adus 
de conservatori laburiștilor în 
campania electorală din iunie 
anul trecut, după cum promi
siunea de a frîna această ten
dință a fost cel mai atractiv 
punct din programul pailiduiui 
victorios la urne. Realitatea 
este că acest punct a rămas 
integral nerealizat. urcarea 
prețurilor reprczentînd o po
vară dificilă pentru majorita
tea populației : într-un an do 
zile, prețurile la alimcme au 
crescut cu peste 10 la sută 
(este ușor de imaginat cit de 
nefavorabil este privită even
tualitatea aderării la C.E.E.,

planurilor ambițioase ale con- | 
structorilor de nave, cota a- ■ 
fectată — din totalul cheltu- I 
ielilor de investiții — acestui ! 
sector este de 15 la sută in I 
actualul cincinal, fiind cea I 
mai ridicată pină in prezent I 
in Polonia. ||

La rîndul lor, energeticie- I 
nii au planuri la fel de in- [ 
drăznețe și vaste de la 14 000 i 
de MW în 1970, puterea in- I 
stalată a centralelor eleclri- . 
ce poloneze urmează să ajun- I 
gă la finele lui 1975 la 20 000 ’
de MW. Se pregătește, in pre- I 
sent, cu multă grijă trecerea I 
la folosirea energiei nuclea- I 
re, primul reactor de acest | 
gen de 1 000 MW urmând să ■ 
fie instalat in zona nordică | 
a țării, după 1980. i

Iosif DUMITRAȘCU
Corespondentul Agerpres I 

la Varșovia ,

sute de hectare de păduri și 
livezi, unitățile de pompieri 
și carabinieri reușind sâ-l 
localizeze cu mare greutate. 
Un alt incendiu, izbucnit la 
Ischia, a pus în pericol sute 
de vile turistice, provocînd 
panică printre locuitorii și 
turiștii aflați în localitate.

implicînd o sporire suplimen
tară de două ori și jumătate 
mai mare). Situația explică pe 
de-a întregul suita de mișcări 
revendicative prin care sindi
catele se străduiesc să menți-* 
nă echilibrul precar între sa
larizare și costul vieții. (Ulti
mele știri anunță programa
rea unor noi acțiuni revendica
tive de către docherii din Lon
dra, mineri, muncitorii din in
dustria construcțiilor de ma
șini).

încă mai grave decît dificul
tățile muncitorilor angajați 
sînt ale acelora pe care con
junctura economică nefavora- 
b.lă îi transformă în șomeri. 
Flagelul șomajului continuă că 
atingă în Anglia niveluri re
cord, în jurul cifrei de 
800 000. Regiunile prin tradiție 
mai puțin dezvoltate, Ulster, 
Scoția, se află într-o situație 
deosebit de grea din acest 
punct de vedere, 15 la sută 
din forța de munca fiind un 
procentaj frecvent al șoma
jului. Măsurile guvernamenta
le s-au . dovedit modeste palea
tive : proiectul de a se investi 
în lucrări publice aproximativ 
31 de milioane de lire va 
creea, în Scoția, cel mult 15 000 
de locuri de muncă (tempora
re) — ceea ce, în comparație 
cu numărul actual de șomeri, 
120 000 (tendința fiind de creșj 
tere), nu înseamnă prea mult. 
La sfîrșitul luni trecute, situ
ația inspira săptămânalul u1 
..The Economist" (a cărui re
putație nu este de a fi ostil 
guvernului) pronosticul sum
bru că „după indiciile ex:s- 
tente, Ia iarnă vor căuta de 
lucru între 900 000 și uh milion 
de oameni, ceea ce nu s-a mai 
întâmplat de peste 30 de ani".

Trecerea poverilor unei 
conjuncturi dificile îa sarcina 
celor ce muncesc rămâne, așa
dar, tipică pentru economia 
capitalistă.

Mihai MATEI
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