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FIECARE
COMUNIST

un militant politic
activ $i combativ pe

frontal educației

ANCHETA
NOASTRĂ

Organismele co
lective — nuclee dina
mizatoare ale muncii 
politico - educative;

8 Membri „onori
fici" în organele con
ducătoare (1);

• Rostul cadrelor 
tehnico-inginerești nu 
se epuizează prin func
ția tehnico-administra- 
tivă;

• Accentul: pe edu
carea educatorilor.

Cuvintele secretarulu general 
al partidului sînt limpezi și 
exprimă un adevărat program 
de acțiune pentru toate orga
nele și organizațiile de partid, 
linia de conduită în ’ activitatea 
tuturor comuniștilor : ..fiecare 
membru de partid la locul său 
de muncă trebuie să fie un 
activist, un luptător pentru 
înfăptuirea liniei politice gene
rale a partidului nostru. pe 
care să o înțeleagă, să știe să

o explice, să-i convingă și pe 
alții de justețea ei". Sint 
cuvinte care reprezintă un- pu
ternic îndemn pentru toți co
muniștii, o chemare la o acti
vitate educativă stăruitoare, 
la promovarea spiritului mili
tant, combativ, a concepției re
voluționare a partidului nostru 
în sinul fiecărui colectiv. în 
rîndul tuturor oamenilor mun
cii. Este firesc ca pentru dina
mizarea participării efective a 
comuniștilor la amplul proces 
al educației comuniste, de for
mare a conștiinței socialiste, 
birourile organizațiilor de ba
ză să acționeze, prin toți mem
brii lor, ca organisme dinami
ce, nuclee militante spre a 
crea în rîndul membrilor de 
partid un climat de luptă pen
tru afirmarea concepțiilor co
muniste, pentru negarea și e- 
liminarea tuturor fenomenelor 
negative din conduita oameni
lor.

In ce măsură este satisfăcu
tă această cerință în practica 
vieții de fiecare zi a organiza
țiilor de partid ? Această în
trebare am adresat-o unor se
cretari de organizații de bază 
de la mina Vulcan.

— In biroul nostru am rămas 
doar cinci membri din cei 9 
cîți am fost aleși inițial — ne 
spunea tov. Gheorghe Dinuță, 
secretarul organizației de bază 
din sectorul I. Totuși, ne stră
duim și pot să afirm că reușim 
chiar să cuprindem în sfera 
noastră de influență toți co
muniștii, să le înrâurim activi-

Ion DUBEK
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ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR

CA...
Vulcanizări la rece 
și cald

Pentru satisfacerea cerințe
lor populației, cooperativa 
„Unirea" din Petroșani a des
chis o nouă secție de vulca
nizare situată pe str. Unirii 
în cartierul Aeroport. Aici se 
execută vulcanizări la rece 
și cald pentru diferite ar
ticole de încălțăminte din 
cauciuc și materiale sintetice, 
precum și anvelope pentru 
autoturisme.

Se pun în vînzare...
In scopul aprovizionării u- 

nităților comerciale din mu
nicipiu cu articole electronice 
și electrotehnice intens soli
citate de cumpărători, condu
cerea I.C.R.M. Petroșani a 
luat măsuri pentru desface
rea pe rețea a unor noi sor
timente de produse. In acest 
sens, se vor pune în vînzare 
magnetofoane B 4 și B 5 cu 
prețul de 3 000 și 3 300 lei/bu- 
cata, microfoane pentru mag
netofon B 5, benzi de mag
netofon, baterii-miniatură R 6 
de 1,5 volți și prăjitoare de 
piine din import cu 80 lei 
bucata.

Pentru ținuta 
vestimentară

In dorința de a veni in in- 
timpinarea cetățenilor din Va
lea Jiului care solicită dife
rite servicii legate de ținuta 
vestimentară, cooperativa Jiul 
din Petroșani va deschide zi
lele acestea cîteva noi unități 
de confecții — îmbrăcăminte 
pentru bărbați, stopat țesă
turi. curățat și călcat pălă
rii, ș. a. care vor lărgi gama 
de deservire a populației pe 
linia cooperației meșteșugă
rești.

Cursuri de instruire
Credincioasă unor tradiții 

care durează de 18 ani. Școala 
populară de artă din Petro
șani, organizează și în această 
lună, la Geoagiu cursuri de 
instruire și calificare pentru 
instructorii artistici de la ca
sele de cultură, cluburi și 
căminele culturale. Desfășu- 
rindu-se pentru cadrele artis-
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O garanție pentru realizarea obiectivelor 
de investiții social-culturale f

Dinamizarea gândirii tehnice 
pe șantierele de construcții

Inscriindu-se pe coordonatele 
preocupărilor majore ale tutu
ror colectivelor de muncă, ale 
întregului nostru popor pentru 
realizarea sarcinilor actualului 
cincinal, adunarea reprezentan
ților salariaților de la șanti
erele de construcții social-cul
turale ale Văii Jiului a prile
juit o atestare pregnantă a 
dezvoltării și adîncirii demo
cratismului, a spiritului exigen
ței și combativității muncito
rești în acțiune. Totodată a con
stituit o puternică manifestare a 
adeziunii constructorilor noștri 
la recentul program de măsuri 
propuse de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționa
rea activității ideologice și a 
muncii politico-educative. La 
lucrările adunării au participat 
tovarășii ■ ing. Stelian Popescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, ing. Emilian 
Tomulescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
și ing. Alexandru Logojan, di
rectorul Trustului de construc
ții Hunedoara.

Reprezentanții salariaților de 
pe șantierele Grupului T.C.H. 
s-au întrunit în recenta adu
nare generală cu sentimentul 
datoriei împlinite, cu hotărârea 
de a îmbunătăți munca în toa
te compartimentele, pentru a 
îndeplini în cele mai bune con- 
dițiuni sarcinile de plan pe a- 
cest an la construcția de lo
cuințe și alte obiective social- 
culturale, iar totodată pentru 
a pregăti front de lucru și tot 
ce e necesar în vederea luării 
unui start bun în realizarea 
sarcinilor pe anul 1972. Opti
mismul constructorilor este ge
nerat de realizările bune cu 
care ei au încheiat bilanțul pe 
primul semestru din acest an. 
Am notat în acest sens din re
feratul prezentat în adunare de 
inginerul șef al grupului, Ion 
Sitescu, următoarele i planul 
valoric pe semestrul I a fost> 
îndeplinit și depășit; au fost 
realizate 447 apartamente și 
toate obiectivele prevăzute a 
se preda în perioada celor șa
se luni trecute, evidențiindu-se 
în îndeplinirea planului fizio 
colectivele șantierelor .Vulcan

dintre formațiile 
conduse de zida-

și Lupeni, iar 
de lucru cele
rii Dumitru Postolache, Dumi
tru Roșu, Marin Rădulescu, 
Marin Vulpe, Marin Ivan, Alex. 
Ghebedy, Sandu Tudor, Ioan 
Bălăuță, de mozaicarii Gh. 
Bețivu, Dumitru Negoiță și 
Gheorghe Moșneag, de fierarii 
Ludovic Horvath, Ion Osvalth 
și Constantin Alexandrescu, de 
dulgherii Alex. Kiss, Fr. Bajo 
și Dumitru Ebîncă, de parche- 
tarii Ion Mercioiu și Alex. 
Moraru, de zugravii Marin 
Dragu și Constantin Călătoru, 
de betonistul Vasile Sumlans- 
chi, de instalatorii Ion Sache- 
larie. Haralambie Moroșan, Pe
tre Vasiu, Hariton Hărăguș, și 
mulți alții. Prin strădaniile în
tregului colectiv, productivita
tea muncii pe ansamblul 
Grupului de șantiere a fost 
realizată în proporție de 100,2 
la sută, fiind cu 6496 lei/mun- 
citor mai mare decît cea obți
nută în perioada corespunză
toare a anului trecut, cheltu
ielile la 1000 lei producție au 
fost reduse cu 3,4 lei sub ni
velul planificat, înregistrîndu-se 
pe total grup o economie 
ptețul de cost de 123 000 
peste sarcina planificată.

Exercitîndu-și îndatoririle 
decurg din dubla calitate 
de proprietari colectivi ai mij
loacelor de producție și de 
producători — a salariaților din 
economia socialistă, reprezen
tanții constructorilor Grupului 
T.C.H. s-au oprit cu analiza 
nu atît asupra rezultatelor po
zitive, cît mai ales, asupra a 
ceea ce au de făcut pentru riJ 
dicarea activității șantierelor 
din toate punctele de vedere 
la înălțimea sarcinilor deose
bite ce le revin în această pe
rioadă. S-a arătat în acest sens 
că volumul de lucrări ce mai 
trebuie executat în «emestrul 
II este mai mult de jumătate 
(51,9%) din planul anual, că 
mai sînt de predat în total 
505 apartamente, respectiv 251 
de apartamente pe șantierul 
Petroșani, 154 la Vulcan și 100 
de apartamente în cadrul șan
tierului Lupeni. Totodată vor 
trebui date în folosință școala 
pu 16 clase la Lupeni, hotelul

IN PREZENTA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU,

intr-o atmosferă sărbătorească

Duminică, prima-zi de august, 
la mare, în porturile fluviale și 
de pe riîurile interioare, pe 
șantierele de construcții na
vale, pe navele aflate în lar
gul mărilor și oceanelor, ma
rinarii noștri au sărbătorit tra
diționala Zi a marinei.

Ca și în ceilalți ani, mani
festările centrale ale acestei 
festivități s-au desfășurat în 
cadrul generos al portului Man
galia.

Este o zi însorită. Vasele au 
arborat marele pavoaz și ghir
landele multicolore de stegu- 
lețe întinse din catarg în catarg 
imprimă portului o atmosferă 
sărbătorească.

Festivitățile s-au desfășurat 
în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, a tovarășilor 
Nicolae Ceausescu, împreună cu 
soția sa. Elena Ccaușescu, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
nescu. Petre Lupu, Dumitru 
Popescu Leonte Răutu, Vasile

Miron Constantinescu. 
Gere, Ion Iliescu, Ion 
Vasile Patilineț, Ion

Vilcu, 
Mihai 
Ionițâ, 
Stănescu.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
guvernului, reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și 
de stat, generali și ofițeri su
periori.

In tribunele amenajate pe na
vele ancorate în port se aflau, 
de asemenea, atașați militari, 
aero și navali, acreditați în 
Republica Socialistă România.

După ce au străbătut drumul 
de la Neptun, una din stațiu
nile constelației Mangalia Nord, 
conducătorii de partid și de 
stat sosesc în incinta avanpor- 
tuluj Mangalia. De-a lungul în
tregului traseu. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți con
ducători de partid și dc stat li 
s-a făcut o întâmpinare plină de 
căldură și entuziasm. De o 
parte și de alta a arterelor ce 
străbat stațiunile Neptun, Sa-

turn și Mangalia, mii de oa-J 
meni aplaudă, ovaționează, flu
tură stegulețe.

Este ora zece. Un sunet pre
lung de trompetă vestește sosi
rea conducătorilor de\ partid și 
de stat în port, locul dc desfă
șurare a manifestărilor.

La o comandă, echipajele vaj 
selor ancorate în port prezintă 
armele pentru onor.

In întâmpinarea conducători-1 
lor de partid și de stat vine 
viceamiralul Grigore Marlcș, co
mandantul marinei militare, caj' 
re prezintă raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președfrw1 
tele Consiliului de Stat, coman
dantul suprem al Forțelor Ara 
mate .ale Republicii Socialisto 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de ministrul Forțelor, 
Armate, general de armată Ion 
Ion iță. trece în revistă cotn.pa-'j
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ÎN 1N1ÎMP1NAREA ZILEI MINERULUI

Clubul muncitoresc al sindi
catelor din Lupeni a găzduit, 
ieri, o emoționantă întâlnire a 
tinerilor cu tovarășii Wilftim 
Szuder, pensionar, membru de 
partid din ilegalitate și Vasile 
Rușitoru, miner șef de brigadă 
la sectorul VI al E. M. Lupeni. 
care au vorbit, celor prezenți 
despre condițiile de muncă și 
viață ale minerilor în trecut 
și în prezent.

Cărbune peste plan
® Minerii și preparatorii Văii Jiului au onorat 

și în luna iulie sarcinile de plan și angajamen
tele • Peste 12 000 tone cărbune net realizate 
suplimentar • Colectivele miniere din extre
mitatea estică a bazinului — Lonea și Petrila — 
pe primele locuri în clasamentul vredniciei, ra
portând fiecare depășiri de peste 2 000 tone căr
bune.
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încheierea lunii iulie a con
firmat. încă o dată in plus, 
capacitatea de muncă a mi
nerilor și preparatorilor mu
nicipiului. puterea lor de dă
ruire și voința de afirmare 
în îndeplinirea sarcinilor ac
tualului cincinal. Mobilizate 
de organizațiile de partid, 
colectivele noastre miniere au 
dat în ultimele zile din iulie 
o aprigă bătălie in frontul 
abatajelor, pentru a recupera 
unele nerealizări din prima 
parte a lunii, pentru a se pre
zenta de Ziua minerului cu 
un bilanț pozitiv de reali
zări și a face dovada faptică 
a hotărîrii lor de a continua 
in semestrul îl șirul succese
lor din prima jumătate a a- 
nului obținute la extracția căr
bunelui. Planul pe luna iulie 
a fost depășit pe ansamblul 
unităților C.C.P. din bazin cu 
aproape 500 do tone de căr
bune brut. Cu două excepții 
— Uricani și Aninoasa — 
toate minele au îndeplinit și 
depășit sarcinile primei luni

din semestrul II. In clasa
mentul vredniciei, locul frun
taș îl ocupă mina Lonea cu 
2 509 tone de cărbune peste 
plan, urmată de mina Pe
trila cu 2 048 tone, Lupeni 
cu 630 tone, precum și de 
minele Bărbăteni. Dilja, Vul
can și Paroșeni care au ex
tras in plus între 50—200 
tone. Este de menționat fap
tul că volumul producției de 
cărbune brut realizat peste 
prevederi de la începutul a- 
nului de minerii Văii Jiului 
totalizează peste 40 000 de 
tone.

Cu succese in muncă au în
cheiat bilanțul pe iulie și co
lectivele celor trei prepara- 
ții de cărbune. Depășirea pla
nului la producția netă cu 
12 000 tone, la huilă spălată 
pentru cocs cu aproape 2 000 
dc tone și la brichete de căr
bune cu peste 2 000 de tone, 
sînt cîteva din succesele pre
paratorilor.

Aj spune, parafrazînd o 
idee, că valoarea cuvintelor 
o conferă economia acestei 
combustii de comunicare. Așa 
se nasc atributele, prețiozi
tăți prin care ne exprimăm 
opinia despre oameni și fapte.

împrejurarea in care mă 
aflu — la o secție de „repa
rație" a organismelor ome
nești — exaltă în mine ten
dința de a eticheta casa a- 
ceasta in care se tămăduiesc 
suferințele fizice, drept labo
rator de conștiință și dărui
re, de generozitate profesio- 
nal-umană.

llie Vonica, medic primar 
al secției de chirurgie a Spi
talului de la Lupeni, inter
preted această apreciere ii 
adăuga valențe noi, de o sur
să aparent ieșită din sfera 
profesiei. „Nu este vorba nu
mai de satisfacția recuperă
rii fizice, ci și spirituale*'. Și 
explicîndu-se, concise: „bol
navul vine ursuz, obsedat de 
idei ieșite din sfera comunu
lui. Cînd pleacă zîmbind, ne 
gindirn că intervenția noastră 
a fost polivalentă".

De altfel, comunicarea cu 
cei suferinzi se produce spon
tan, imprimă bolnavilor o do
ză masivă de încredere și bu
nă voie. Mediul ambiant res
piră autentic prin porii a- 
cestei înțelegeri umane de ca
re este aproape medicul spe-

Laborator 
de 

conștiință 
Și 

dăruire

(Continuare in pag. a 3-a)
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tine- 
Băl- 

hlatei Partenie și 
Anton. Cine-i ob

la vizita pe care

D. KELMER

(Continuare in pag. a 4-a)

I. DUMITRAȘCU
Corespondent Agerpres 

la Varșovia

turistic de la Valea de Pești, 
cele două complexe comerciale 
din Uricani și Lonea, stația de 
110 Kv Vulcan, centrala termi
că Lupeni, lucrările de moder
nizare și igenizare la Fabrica 
de conserve Hațeg, două oficii 
de poștă și telecomunicații la 
Baiu Mare și Hațeg precum 
și alte lucrări edilitare prevă
zute în lista de plan. La unele 
din aceste obiective vor tre
bui recuperate rămînerile în 
urmă. De asemenea, în aceas
tă perioadă se cere executat 
un volum mare de lucrări la 
drumurile de acces pentru mi
nele Livezeni și 
Liceul industrial

cialist Dalmann Kurt și 
rii medici chirurgi Ion 
teanu, 
Victor 
servă 
o fac zilnic in secție, sau la 
consultațiile ambulatorii din 
policlinică, îi etichetează cum 
se cuvine. S-ar părea nece
sară o explicație : colectivul 
acesta consideră că largul 
schimb de opinii asupra pro
blemelor profesionale și ex- 
traprofesionale, constituie ba
za reușitei către care tind cu 
bună știință. Iată de ce, prie- / 
tenia și sudura profesională, ' 
încrederea reciprocă, stima și 
respectul situează acest colec
tiv in primele rinduri.

...La sala de operație, dotată 
cu un modern aparat de 
narcoză cu întubație, cu punct

Bărbăteni, -la 
Petroșani.

I. BALAN

In fiecare zi spre prînz în 
piața din centrul orașului 
vechi se adună poznanieni sau 
turiști. Cînd ceasul din tur
nul primăriei bate orele 12 
fix, în partea de sus a tur
nului se deschide o ușiță și 
apar, fixate pe șenile, două 
căprițe care, așezate una în 
fața celeilalte, sc înclină, a- 
proape atingîndu-și coarnele, 
de 12 ori. întregul ritual du
rează doar cîteva minute fi
ind repetat la aceeași oră de 
zeci și zeci de ani. Atracția 
rămîne în continuare mare 
chiar și pentru poznanieni. 
Locuitorii orașului lui Przc- 
myslaw I-ul, unul din pri
mii domnitori ai regiunii

POZNAN
oraș al tîrgurilor

dar nu numai atît
Wielkopolska cu capitala la 
Poznan, iubesc istoria și în
trețin cu plăcere discuții pe 
tema legendelor și adevăru
rilor istorice legate de isto
ria de veacuri a Poznanului.

La muzeul de istorie din 
turnul primăriei mi-am notat 
cîteva date semnificative din 
istoria orașului. In urină cu 
740 de ani, voievodul Wal- 
d.vslaw Odonic a acordat ne
gustorilor care veneau la Tîr
gul Sfîntului Dominic de la 
Poznan privilegii serioase, 
printre care și scutiri de va
mă. Un document din 1253 
atestă recunoașterea în mod 
oficial de către domnitorul 
Przemyslaw I-ul a impor-

tanței acestei manifestări co
merciale. Plasarea Poznanului 
la confluența căilor comer
ciale din Est și Vest l-a pre
destinat încă din acele tim
puri la statutul de centru co
mercial. Așa-zisul ,.targ Swie- 
tojanski" — tîrgul Sfîntului 
Jan de la 24 iunie — devine 
cunoscut în întreaga Europă, 
atrăgînd negustori și cămă
tari. In veacul al 16-lea prin 
Poznan trecea cea mai marc
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DUF1ITPU BOGHEAN 
în lotul național de juniori 

care va participa la 
„Turneul prieteniei"

RĂSFOIND CARNETUL
DE ÎNSEMNĂRI

Timp de trei săptămini, 
in orașul Victoria, a avut 
loc un stagiu de antrena
ment al lotului național lăr
git de juniori. Tinerii fot
baliști s-au pregătit. sub 
îndrumarea antrenorilor C. 
Ardeleanu. V. Zavoda și N. 
Gorgorin. în vederea parti
cipării la «Turneul priete- 

care se va desfășura 
si 16 august în 

Germană. După cum 
ziarul

niei*, 
între 6 
R.D
s-a comunicat in ziarul de 
specialitate ..Sportul', echi
pa noastră a f ?st repartiza
tă în seria a doua, alături 
de reprezentativele R.D. Ger
mane, R.P.D. Coreene. R.S. 
Cehoslovace și R.P. Bulgare.

Cu deosebită satisfacție 
constatăm că, din rindul ce
lor 17 selection iti. c ire vor

x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

face deplasarea în R.D. Ger
mană, face parte, ca rezer
vă de portar, și talentatul 
echipier al Științei Petro- 
ș.ini, Dumitru Boghean. Ți
nem să felicităm, pentru a- 
ceaslă primă încununare a 
eforturilor tinărului elev al 
Liceului industrial minier, 
de a îmbina în mod fericit 
cartea cu sportul. în primul 
rînd pe acela care i-a călă
uzit primii pași in fotbal, 
antrenorul-profesor losif Fe- 
her. director adjunct al Șco
lii generale nr. 2 Petrila-Lo- 
nea. ținem să urăm lui ..Mi
tică* Boghean să urce cu 
perseverență și dăruire cit 
mai sus pe -scara' valorii 
in fotbalul românesc.

Mult succes. Dumitru Bo
ghean !

A

In meci U. T. A JIUL 2-1

y

amical,
la

Arad

Cvntinuindu-și pregătirile in 
vederea noului campionat, jjdi 
minică, la Arad, două dintre 
divizionarele A 
U.T.A. și Jnul 
Intflnit într-un 
deja începe să 
tradiție”.

In urma unui meci viu dis
putat, în care ambele ech5pe 
și-au „aruncat” în joc întregul 
arsenal de cunoștințe tehnîco- 
tactice, vădind .și o pregătire fi-

lu-
------ dintr. 
de fotbal. 

Petroșani, ș-au 
„amical” cire 
capete ,.iz de

Campionatul județean de fotbal 
se va disputa în doua seri?

Inoepînd cu noul sezon 
fotbalistic, competiția subdi
vizionară. la nivelul județu
lui Hunedoara, se va dispu
ta în cadrul a două serii. 
Au fost deja stabilite .e.’e 
două serii — pe criteriul 
geografic: Valea Mureșul'!’ 
și Valea Jiului.

In timp ce. pentru a par
ticipa la campionatul primei 
serii. în prezent, la Călan 
și Dobra, se află în plină 
desfășurare un turneu de ba
raj (ce va desemna încă trei

enumerăm). își vor disputa 
întîietatea, în această scrie, 
și următoarele echipe : Glo
ria Hațeg (care a învins re
cent pe proaspăta promova
tă în divizia C, Constructo
rul Hunedoara,, cu 3—0), U- 
tilajul _ 
toarea

se vor angrena în noua com
petiție deja se cunosc. In a- 
fara vechilor competitoare, 
care activează pe teritoriul 
municipiului Petroșani (și 
pe care, avînd în vedere că 
sînt cunoscute, nu le mai

Petroșani — cîștigă- 
camplonatului muni- 

Minerul Uricani — 
fostă competitoare în cam
pionatul județean, clasată pe 
locul 2, în ediția preceden
tă. a competiției municipa- 

echipa de juniori repu
blicani Minerul Lupeni (fără 
•’ de promovare) și Streiul 
Baru—campioana zonei Hațeg. 
Considerăm potrivită — -Și 

— formula 
. campiona- 
nou adop- 

i nu numai 
din motive pur econoinico-

de desfășurare 
tului județean, 
tată — și acea;

financiare. In primul rînd, 
mai multe echijx se vor a- 
fla în postura de participan
te la un campionat recunos
cut ca foarte angajant (spo
rește. deci, numărul jucăto
rilor ..posibili" de creștere 
valorică), în al doilea rînd 
se va amplifica interesul în 
jurul cuceririi titlului de 
campioană județeană și vor 
înceta discuțiile ..de culise” 
privind cine știe ce „aju
toare frățești” intervenite in
tre echipe din localități ve
cine sau din aceleași locali-

Sperăm ca în noua „stagi
une” competițională, echipe
le din seria „Valea Jiului" 
a campionatului județean de 
fotbal nu vor mai invoca 
„povara” valorică a echipe
lor de pe Valea Mureșuiui

(care, se zicea, sînt prea „su
date' ca să încerci să răz
bești peste ele, deasupra!), 
se vor angaja într-o compe
tiție din care victories să 
iasă, frecvent, fotbalul au
tentic, vor renunța la „băr
bi” (ne referim, se înțelege, 
la atiția și atîția jucători 
plafonați de ani, care, după 
o stagiatură „vînturată” prin 
divizii, se cramponează de 
cîte-un ..post” în micile echi
pe și țin de el „cu ghearele, 

n dinții și ...cu relațiile”) 
în favoarea tineretului dor
nic de afirmare, vor oferi 
„pe tavă” divizionarelor 
noastre (Jiul, Știința, Mine
rul Lupeni) adevărate talen
te fotbalistice, vor spori 
(prin viitoarele, eventuale 
promovări) prestigiul spor
tului hunedorean.

zică corespunzătoare actualei 
.etape de pregătiri, a învins c- 
Chipa locală cu scorul de 2—1. 

antrenorii celor două forma- 
Sli, N. Dumitrescu și Eugen 
tțbrdache, au rulat, după cum 
ni s-a comunicat, întregile lo- 
Mvri de care dispun, au folo
sit diverse scheme și formule. 
IX' compartimente, încercînd să 
contureze, cu aproximațiile de 
rigoare, scheletul viitoarelor e- 
chipe care vor lua startul în 
noul sezon fotbalistic.

O bună comportare au avut, 
in acest meci, din echipa Jiul, 
în primul și în primul rînd, 
portarul Suciu, în formă exce
lentă, și înaintașul centra) E. 
Georgescu (provenit tot de la 
Steaua) care, de fapt, a și mar
cat unicul gol pentru echipa 
sa.

Telefonic, tov. Ion Karpinecz 
director administrativ al Cen-

troici cărbunelui Petroșani, 
președintele clubului sportiv 
„Jiul“, ne-a comunicat, pentru 
sâptâmîna în care am intrat 
programul meciurilor echipei 
de fotbal divizionare A. Astăzi 
la Timișoara, - Jiul va întîlnî, 
într-un nou meci amical, for
mația retrogradată din prima 
divizie, C.F.R. In continuare, 
joi, la Deva, Jiul va juca în 
compania echipei locale. Mure
șul, pentru ca duminică, la Lu
peni (pentru că terenul stadi
onului din Petroșani, după cum 
se știe, se află în pline lucrări 
de regazonare), cu ocazia Zilei 
minerului. Jiul va primi repli
ca unei vechi cunoștințe, for
mația Stahl Reisa din prima 
ligă a 
mană,
ră (va juca.
mînă, la Cluj și

fotbalului 
care deja 

în

din R.D. Ger- 
se află în țn- 
această săptâ» 
Hunedoara).

•w.

Activității sportive a elevilor — 
precumpănitor caracter educativ
In ultimii ani. ca urmare a 

faptului că în școli a început 
?ă se înțeleagă că educația fi- 
rică și sportul contribuie — și 
trebuie să contribuie — ală
turi de toate celelalte obiecte 
de studiu și activități pionie
rești, la creșterea și educarea 
unui tineret sănătos și robust, 
dezvoltat armonios din puncl 
de vedere fizic și psihic, a cres
tat preocuparea pentru orga
nizarea activității sportive, 
pentru cuprinderea unui nu
măr cit mai mare de pionieri 
ș» școlari în acțiuni atractive, 
educative, interesante. Nu sint 
puține școlile din municipiul 
nostru. în care cadrele didac
tice și Organizația pionierilor 
&u întreprins, in comun, mă
suri eficiente de influențare 
educativă unitară, folosind 
printre atitea alte mijloace 
și căi pe cele absolut specifice 
educației fizice, sportului. Re
zultatele — bineînțeles atunci 
GnJ munca s-a desfășurat «u 
sirg și pasiune — nu au intir- 
aiat. Se materializează, de obi
cei. aceste rezultate in îmbu
nătățirea considerabilă a disci
plinei școlare dar și în ..mo
dificarea in bine' a situației 
Ia învățătură. Organizația pio
nierilor are datoria de a orga
niza. printre altele, și acțiuni 
sportive cărora să le imprime 
un caracter viu, atractiv și 
plăcut Școlile in care unită
țile de pionieri, detașamente
le. comandanții care coordo
nează acțiunile elevilor, au 
reușit să antreneze in aceste

acțiuni sportive-turistice marea 
masă a elevilor din clasele 
I—VIII, demonstrind forța Ș> 
prestigiul Organizației pionieri
lor. sint și școli fruntașe. Și e 
firesc să fie așa. Acțiunile 
sportive cu puternic conținut 
educativ, instructiv, bine con
cepute și realizate, exercită nu 
numai o mare atracție asupra 
pionierilor și școlarilor dar le și 
stimulează acestora setea de 
învățătură, le acordă un sur
plus de forțe și voință pentru 
a „supune* greutățile ivite în 
procesul studiului, le transfor
mă puterea de acumulare, de 
însușire a cunoștințelor intr- 
un „burete* mereu ...setos. De
tașamentele de pionieri, aces
te nuclee de bază ale între
gii vieți de organizație, se me
tamorfozează, din an în an mai 
mult, in adevărate „laboratoa
re". unde se .agită" felurite 
acțiuni sportive, cu caracter 
educativ, de Ia cele mai sim
ple și mai binecunoscute jocu
ri sportive pină Ia adevăra
tele competiții (cu tot „dichi
sul' celor ale maturilor), veri
tabile concursuri, mult îndră
gite de copii și cu atit de pro
funde virtuții educative. In de
tașamente. in aceste „labora
toare umane", sînt educați și 
formați mii și mii de elevi. In 
detașamente, acolo unde se 
organizează cele mai multe, 
mai variate acțiuni sportiv-tu- 
ristice. se sădește interesul și 
dragostea 
practicarea 
și a diferitelor ramuri de sport.

școlarilor pentru 
exercițiilor fizice

Cupa
„CRAVATA R O Ș I E“

la mini-fotbal
Inițiată de Consiliul Na

țional al Organizației pionie
rilor și Federația română 
de fotbal, cu sprijinul ziaru
lui -.Sportul' și al revistei 
„Fotbal", in scopul de a or
ganiza timpul liber al pio
nierilor și școlarilor în peri
oada vacanței de vară, prin 
stimularea auto-organizării 
copiilor în echipe de străzi, 
antrenarea masei de pionieri 
și școlari in practicarea fot
balului și depistarea copiilor 
talentați, competiția dotată 
cu cupa ..Cravata roșie* se 
bucură de o largă partici
pare.

Inedit față de alte compe
tiții organizate pe plan local 
și repubnean este faptul că 
la aceasta paru.lp-i pionie
ri și .'Ct-lari care nu depă
șesc virsta de 12 ani, împli
niți pină la 31 decembrie 
1371. iar schimbările în
cbipă se fac ca la handbal. 
Pentru a participa la aceas
tă competiție, pionierii și 
școlarii se constituie a < 
pe formate din 12 jucători, 
pe bază de prietenie, ale- 
gîndu-și fiecare un căpitan 
de echipă și un secund. Că
pitanul de echipă. împreună 
cu coechipierii săi, dau o de-

e-

numire echipei și stabilesc 
echipamentul. Etapa pe lo
calitate se va desfășura pină 
la data de 15 august.

Consiliul municipal Petro
șani al " .................. '
rilor a 
privind 
șurarea 
tive. A 
ducerilor caselor pionierilor 
regulamentul, care la rindul 
lor l-au popularizat în rin
dul pionierilor, a stabilit lo
curile de desfășurare a me
ciurilor precum și delegați 
din partea consiliului care 
vor supraveghea buna des
fășurare a întrecerilor, a 
procedat la înscrierea echi
pelor pe străzi, blocuri, car
tiere. La această mare com
petiție, în municipiul Petro
șani vor fi antrenate 62 de 
echipe.

Pînă în prezent se poate 
aprecia acțiunea desfășura
tă de Casa pionierilor din 
orașul Vulcan care, în ziua 
de 20 iunie, a chemat la în
trecere pe două terenuri ze
ce echipe înscrise la compe
tiție. Jocurile au fost viu 
disputate, susținute frenetic 
de către un public entuziast.

D. CORNEA

Organizației pionie- 
luat toate măsurile 
organizarea și desfă- 
compeliției respec- 

făcut cunoscut con-

influențindu-se, astfel, indi
rect și desfășurarea lecțiilor 

școlare de educație fizică, cărora 
le asigură o participare mult mai 
activă și mai entuziastă, un con
ținut mai adecvat dorințelor 
și intereselor acestora. Turis
mul, mai ales acum, in perioa
da vacanței de vară, în minu
natele împrejurimi ale Văii 
Jiului, este nu numai un im
portant mijloc al educației fi
zice dar și un factor deosebit 
in educarea patriotică a ele
vilor din școlile noastre. Sînt 
atitea lucruri de văzut ! Sint 
atitea „lecții vii” de istorie 
care nu numai că merită să 
fie văzute dar trebuie să fie 
însușite, cunoscute „en detai- 
lle". Gama formelor de prac
ticare a turismului este, după 
cum se Știe, inepuizabilă. Ră- 
mine doar la latitudinea de
tașamentelor, unităților, tabe
relor pionierești să organizeze 
cit mai des asemenea acțiuni, 
în mod gradat și diferențiat, 
în funcție de virsta copiilor. In 
perioada de vară, unitățile pio
nierești organizează numeroase 
excursii. în circuit prin țară, 
cir o durată <le mai multe zi
le — prilejuri nimerite de a 
face cunoștință cu geografia și 
cu istoria patriei, străbat cen
tre urbane de mare importan
ță economică și socială. Dacă 
aceste excursii de durată sînt 
bine organizate, dacă cei ce 
au datoria să formeze viitorii 
constructori ai comunismului, 
pun „suflet" in misiunea lor 
nobilă, nu-și uită nici un mo
ment „chemarea", bagajul cu
noștințelor cu care se vor în
toarce acasă excursioniștii, nu 
poate fi decit foarte „volumi
nos". La fel-bagajul deprinde
rilor morale.

Dacă față de anii trecuți se 
poate constata și Ia noi o creș
tere considerabilă a activității 
sportive și turistice organiza
te in vacanțele școlare, de Or
ganizația pionierilor, nu putem 
să ne declarăm mulțumiți •le- 
cit atunci cînd vom vedea an
trenată. pc stadioane, marea 
majoritate a tineretului șco
lar, cînd va fi vizibilă pentru 
oricine masiva ieșire pe tere
nurile de sport a pionierilor 
și școlarilor. Atunci, abia, se 
vor confirma posibilitățile mul
tiple de care dispun organiza
țiile de pionieri pe linia edu
cației generale.

I
I 
I
I
I
I
I
I
I

SCO- |
AU- | 

■î. șatușin peu-oșanem .și-au ■ 
ă'zut spulberate intențiile I
P n c/> nnlpn nnmifro rtvîn —

ȘAH

-- <---

AMENAJARI
Terenul sportiv din imedia

ta apropiere a clubului din 
Vulcan va cunoaște in curind 
o nouă înfățișare. In intenția 
conducerii asociației sportive 
„Minerul” din această locali
tate se înscriu executarea unor 
lucrări de asfaltare a terenu
lui cu bitum, precum și de re
parare a tribunelor etc. Tere
nul sportiv este destinat, du
pă cum se știe, amatorilor de 
fotbal, volei sau handbal din 
■ -•drul Exploatării miniere Vul
can.

Echipa Jiul 
Petroșani, 

eliminată din 
ca inpionatnl 
de calificare

s-a

In cadrai fazei a treia a 
campionatului pentru cali
ficare în divizia B, echipa 
de șah Jiul Petroșani 
deplasat la București unde a
întîlnit formația Academiei 
de Științe Economice, în fa
ța căreia a cedat cu 
rul de 4>/i la 2‘/r J 
fel, șalușlii peli-oșăneni și-au vr 
de a se putea număra prin
tre echipele fruntașe ale ță- I

T
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Plonjon spectaculos. Ia ștrandul din Petrila...

A

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 197111972

SERIA V I I a

Ommido, 3-Ldiko-!
La campionatele naționale de tenis de masă ale junto- ‘ 

rilor, disputate recent in „orașul oțelului" (am numit Hu
nedoara). talentata reprezentantă a Văii Jiului, lldiko 
Gyăngyăsy, cea mai valoroasă jucătoare din județ, și-n 
etalat nu numai realele calități tehnice dar și deosebit' ' 
spirit de fair-play pe care îl posedă. Cu ocazia unui mim 
decisiv — după cum ne-a relatat un martor ocular la pal
pitantele întreceri —. cînd Jiecare atac ratat cîntărea enorm 
in balanța victoriei finale, lldiko a finul să dovedeas-ă 
tuturor spectatorilor, „oficialilor* și țrarticipanlilor la cam 
pionate, că in sport este necesar să triumfe, tn primul rina, 
onestitatea. Indiferent de condițiile „luptei*, indi 
ferent de felul pe care-l urnu'irești J O minge, pu
ternic expediată de adversară, atinge aproape inse- 
siiabR „terenul" apărat de lldiko. Arbitrul, aflat puțin in 
dilemă, pregătindu-se să acorde „punct* valabil pentru cea 
care se apăra, pune totuși o întrebare: „Așa-i că n-a a- 
tins?". „Ba, a atins, tovarășe arbitru, a atins, am văzut eu 

răspunde calmă și fără urmă de reticente lldiko Gyon- 
gyosi...

Bravo lldiko! Învață să pierzi demn, invafă să-fi res
pecți și să-fi stimezi adversarele. Pe drumul sinusoidal spre 
marile performante, nu uita, -••’nsfea X'-ti călăuzească 
cînd pașii! Bravo, lldiko'

ee a

Cu numai două săptămini in urmă, anunțam, în 
Ioanele ziarului, printre .probabilii" care vor întări, in

ori-

co-
- ----- ----- ------ —... ve

derea noului sezon competițional, lotul .Jiului- și numele 
Umărului, dar deosebit de talentatului portar de la „Du
nărea" Calafat, lovan. L-am căzut pe lovan tipărind poarta 
fostei sale echipe, cu ocazia meciurilor disputate de aceasta 
la Lupeni, cu Minerul, i-am admirat curajoasele „robinso
nade", i-am remarcat „eleganta" priză la balon, multiple- 
Ic-i calități fizice și tehnice (.Are ceva din alura și finețea 
lui Răducanu* observa, atunci, un spectator din preajma 
noastră). Ne-am bucurat auzind de sosirea sa la Petroșani, 
prevăzîndu-i o carieră strălucită. Aflăm. însă, acum, că 
lovan și-a făcut „bagajul- și a „fugit". De ce ? „Supărat" 
că „Jiul" a recurs la serviciile lui Suciu și gîndindu-.- 
probabil, că va fi nevoit să stea permanent în „umbra" 
fostului apărător al buturilor naționalei, tricoul divizionar 

iu mărul l refuzindu-i-se din principiu, ca fiind „al 
lovan a plecat. Înțelegem că perspectiva, așa cum 

el, nu avea cum să-i surîdă, dar nu înțelegem 
a putut fi convins de eroarea raționamentului 

lotul, in continuare, nu va depinde 
’1 și numai de el... Poale <ă. încă, nu totul e pier
zi cindva, cineva îl va regreta pe lovan... Si chiar 
poate va regretd

A cu n i 
treilea", 
o văzuse 
cum de nu 
adoptat, de faptul că 
decit de ‘ ' 
dut ! Alt

s-(l. îfituupLai

L-am întrebai, din pură curiozitate profesional», pe an
trenorul Cornel Cărare : „De ce Minerul Lupeni a renun
țat la Celeraș, la această tinără extremă stingă, dotată cu 
atitea calități și... largi orizonturi de crcșiere valorică ?‘ 
„Ați fost greșit informați — ni s-a răspuns — Ceteraș nu a 
fost scos din lotul Minerului Lupeni ca necorespunzător. 
Ceteraș a plecat să-și satisfacă stagiul militar. După toate 
probabilitățile, am auzit că va juca la Rimnicu Vîlcea. Îmi 
mențin părerea excelentă despre acest tinăr jucător și, deșt, 
poate, la un moment dat s-a crezut că eu l-am plafonat, 
ținindu-l pe tușă, sint convins că se va „ridica* mult. Ce
teraș nu prea a jucat, in campionatul trecut, la Lupeni pen
tru că un vechi accident la genunchi ii recidiva cînd ți-eru 
lumea mai dragă, cum se spune. De cite ori aveam nevoie 
de el și doream să-l introduc in formație mi se tinguia i 
„Nea Cornele, nu mă băga că nu pot. Nu pot, ce să fac, 
îmi va fi mai rău". Și uite-așa l-am ținui in lat fără a-l 
utiliza un an întreg. Asta-i adevărul !"
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ETAPA 1 (22 AUGUST)
Meva Tr. Severin — Prog. Corabia 
Metalul Topleț — Minerul Motru 
Camp. jud. Dolj — Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Rovinari — Știința Petroșani 
F. C. Caracal — Minerul Lupeni 
St. roșu Plenița — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Metalul Tr. Sev. 
ETAPA A II-A (29 AUGUST) 
Minerul 
Metalul 
Dunărea Calafat — Metalul Topleț 
Pandurii Tg. Jiu — Meva Tr. Severin. 
Minerul Motru — Camp. jud. Dolj 
Progresul Corabia — F. C. Caracal 
Știința Petroșani — St. roșu Plenița 
ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE) 
Camp. jud. Dolj — Metalul Topleț 
Progresul Strehaia — Minerul Motru 
Meva Tr. Severin — Știința Petroșani 
St. roșu Plenița — Progresul Corabia 
F. C. Caracal — Metalul Tr. Severin 
Minerul 
Minerul
ETAPA 
Metalul 
Metalul 
St. roșu 
Camp. jud. Dolj — Știința Petroșani 
Dunărea Calafat — Minerul Lupeni 
Minerul Motru — Meva Tr. Severin 
Progresul Corabia — Progresul Strehaia 
ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE) 
Dunărea Calafat — Camp. jud. Dolj 
Minerul Lupeni — St. roșu Plenița 
Știința Petroșani — Progresul Strehaia 
Meva Tr. Severin — Metalul Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu — Progresul Corabia

C. Caracal — Metalul Topleț 
Rovinari — Minerul Motru
A VI-A (3 OCTOMBRIE) 
Topleț — Minerul Lupeni 

F. C. Caracal 
Metalul Tr. Severin

Lupeni — Progresul Strehaia 
Tr. Severin — Minerul Rovinari

Lupeni — Pandurii Tg. Jiu 
Rovinari — Dunărea Calafat
A IV-A (19 SEPTEMBRIE)
Tr. Severin — Pandurii Tg. Jiu 
Topleț — Minerul Rovinari 
Plenița — F. C. Caracal

F.
Minerul
ETAPA
Metalul
Progresul Strehaia — 
Progresul Corabia — 
Pandurii Tg. Jiu — Știința Petroșani 
Minerul Rovinari — St. roșu Plenița 
Minerul Motru — Dunărea Calafat 
Meva Tr. Severin — Camp. jud. Dolj
ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE) 
Câmp. jud. Dolj — Progresul Corabia 
Minerul Lupeni — Meva Tr. Severin

Progresul Strehaia — Pandurii Tg. Jiu. 
St. roșu Plenița — Metalul Topleț 
știința Petroșani — Minerul Motru 
F. C. Caracal — Minerul Rovinari 
Metalul Tr. Severin — Dunărea Calafat 
ETAPA A VIII-A (17 OCTOMBRIE) 
Metalul 
Dunărea Calafat 
Minerul 
F. C.
Minerul Rovinari 
Metalul Tr. Severin — St. roșu Plenița 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Motru 
ETAPA A IX-A (2-1 OCTOMBRIE) 
St. roșu Plenița — Pandurii Tg. Jiu 
Meva Tr. Severin — Metalul Topleț 
Progresul Corabia — Minerul Rovinari 
Minerul Motru — Minerul Lupeni 
Știința Petroșani — Metalul Tr. Severin 
Camp. jud. Dolj — F. C. Caracal 
Dunărea Calafat — Progresul Strehaia 
ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE) 
F. C. Caracal — Minerul Motru 
Metalul Tr. Severin — Minerul Lupeni 
Metalul Topleț — Progresul Corabia 
Știința Petroșani — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Camp. jud. Dolj 
Minerul Rovinari — Pandurii Tg. Jiu 
St. roșu Plenița — Meva Tr. Severin
ETAPA A Xl-A (7 NOIEMBRIE) 
Progresul Corabia — Știința Petroșani 
Dunărea Calafat — F. C. Caracal 
Pandurii Tg. Jiu — Mctalu) Topleț 
Meva Tr. Severin — Prog. Strehaia 
Minerul Motru — St. roșu Plenița 
Camp. jud. Dolj — Met. Tr. Severin 
Minerul 
ETAPA 
Minerul 
Metalul 
F. C. Caracal 
St. roșu Plenița — Prog. Strehaia 
Progresul Corabia — Minerul Lupeni 
Știința Petroșani — Metalul Topleț 
Dunărea Calafat — Meva Tr. Severin 
ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE) 
Meva Tr. Severin — F. C. Caracal 
Pandurii Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Minerul Rovinari 
Câmp. jud. Dolj — St. roșu Plenița 
Metalul Topleț — Metalul Tr. Severin 
Minerul Motru — Progresul Corabia 
Minerul Lupeni — Știința Petroșani

Cu cîteva zile în urmă, ni se comunica de la Lupeni. 
că Precup — „stilpul" apărării echipei „Minerul* — nu 
vrea să se prezinte la antrenamente, inainlind conduceri: 
asociației sportive de care aparține (încă!) fel de fri dc 
pretenții, mai mult sau mai puțin justificate Fără a aprabr. 
cîtuși de puțin asemenea acte, care trebuie oricind condam
nate cu vehemență, considerăm că, întrurit dr.rința rxprt»*. 
a „celui cu pretenții" este de a părăsi echipa in rers ■ «*- 
noscut consacrarea deplină și a activa în viilor U .Mu’-r- 
șul“ Deva nu trebuie exclusă din capul locului «oalcd tra
tativelor”. Dacă Precup — cel care ani și ani de zile c ■’•h*- 
jit cu devotament ji rară dăruire echipa minerilor ih-. Lu
peni, fiind poate, singurul care n-a fost nevoit vă'ă- 
sească, după vreun meci, terenul cu capul aplecai. 
mereu peste nivelul notei 8 — încearcă acum să-și pdrf 
sească coechipierii, n-ar fi bine, oare, să ne gindirn cam 
unde am greșit ?i noi, l-am înțeles suficient, creditul acor
dat a fost la înălțimea faptelor săvirșite de acesta pe gazon, 
de ce își cere, la 29 de ani. dacă a cunoscut numai sa
tisfacții, transferul la altă echipă ?

Ne. adresăm, direct, diriguitorilor fol balului lupenean 
cu sus-amintita lungă întrebare, pentru că. se pare, aceștia 
încă mai cred că fotbaliștii au doar îndatoriri, că se mr 
poate face... dragoste cu sila ’

Topleț Progresul Strehaia 
Progresul Corabia 

Lupeni — Camp. jud. Dolj 
Caracal — Știința Petroșani

" Meva Tr. Severin

Lupeni — Minerul Rovinari 
A XII-A (14 NOIEMBRIE) 
Rovinari — Câmp. jud. Dolj 
Tr. Sev. — Minerul Motru 

Pandurii Tg. Jiu

NOTA i In locul echipei campione a județului Dolj, federația va desemna altă echipă.

„O palmăii

In urma unei hotăriri a federației de specialitate, au 
fost comunicate, mai de mult, noile serii ale campionatului 
republican de fotbal — juniori. Constatam atunci, cu^ insa
tisfacție, că, din rindul echipelor care vor începe, în cu
rind. noul campionat, a Jost ex<lusă formația Minerul Lu
peni. Intrucit motivele „omisiunii* nu fuseseră date publi
cității, consideram faptul în sine — așa cum se exprima 
plastic un interlocutor, vajnic .apărător" al interese!'- 
echipei „Minerul" — drept ,.o palmă grea* dată fotbalului 
din orașul care l-a crescut și l-a dat ..naționalei* pe „Piu" 
Crăiniceanu. Considerațiile n- erau îndreptățite. Eormațm 
de juniori care, an de an, dădea primei echipe cite unul 
doi sau mai multi jucători apți pentru divizia „C“ se vedea, 
dintr-odată. aruncată in ..marea moartă" a deplinului ano
nimat. Motivul — se subînțelegea. Lipsa de valoare a lo
tului! lată însă că. tot printr-o hotărire a F.R.F. un<! 
echipe de juniori (deci, cazul Minerului Lupeni nu em 
unic!, vor activa, in viitor, in campionatele județene ah 
seniorilor, fără drept de promovare. .Dura" (avînd in ve
dere disproporția de rirstă) competiție la care vor partici
pa juniorii din Lupeni, dacă nu se va rejzercuta negat • 
Usupra tinerilor fotbaliști impingîndu-i Ia infatuare și ius''- 
(iciență în pregătiri, ii va îndemna, categwic, să „crească 
mai rapid, să cunoască mai din vreme rigorile fotbalului 
— nu ca ’spectacol de privit ci ca joc de bărbați. Atenție!

vederea noului campionat, 
după cum se Știe va in
ia data de 22 august 
lotul rugbiștilor de la 

s_a deplasat 
Techirghiol unde, 

cu

In
care 
cepe 
1971, 
Știința Petroșani s- 
în stațiunea 
timp de 15 zile, paralel 
pregătirile pentru viitoarea edi
ție a campionatului - ..........1
de rugbi, majoritatea 
rilor vor efectua și 
tratamente.

In dala de 16 august

național 
jucăto- 
diferite

a.c., în-

Pregătiri
tregul lot se va deplasa la 
Snagov unde va ră-mîne pînF 
în ajunul meciului cu Rulmen
tul Bîrîad. In aceste zile, in 
programul de pregătire ti echi
pei vor fi inclose și cîteva me
ciuri de verificare cu echipe 
nedesemnate încă din Bucu
rești, în urma cărora antreno
rul Teodor Râdulescu urmeozuJ 
să definitiveze formația.

S. BÂLOI

Pagină realizată de
VIOREL TEODORESCU
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FIECARE COMUNIST
un militant politic activ și combativ

fUmiare din pag. H

tatea dc fiecare zi. Membri 
Eroului, în urma consultărilor 
colective. 3 sarcinilor ce le sta- 
1 ■ nun, trans
tătarilor, tuturor 
gjrobicmele ce le 
val. J reci iile jx

comuniștilor 
au de rezol- 
are vor ac

ri.-na pentru înfăptuirea sar- 
« .oilor ce r.e stau in față. Să 
<U.i un exemplu. I i urmă cu 
<1 Jună, sectorul nostru a în
tâmpinat mari greutăți din ca
uza indisciplinei, mai ales a 
absentelor de la serviciu. Biro
ul nostru n cerut conducerii 
«dorului să nu se acorde cu
«Gki ușurință învoirile mai 
nles să nu aprobe ’cererile de
motivare a absențelor. Indica
ția a prins roade. Dar. conco- 
wiitent cu această măsură ad
ministrativă. biroul nostru a 
»*erut comuniștilor să susțină 
<o*ivorbiri în formațiile de lu- 
• .»: pe tema d'sciplinci. despre 
r.vrositatea reducerii absențelor
de orice natură pentru redre
sarea situației sectorului. In 
w.ma muncii politice desfășu
rate de comuniști, sub îndru- 
țwtarea membrilor biroului, ab
sențele s-au redus substanțial 
far locurile de muncă au fost 
fotasate corespunzător. Care a 
#.'s» meritul biroului în aceas
tă acțiune ? Stăruința cu care 
am acționat pentru sporirea 
combativității comuniștilor fm- 
fjotrivn unor stări de lucruri 
r.eeative. Bunăoară. în urma 
criticilor ce le-am adresat co- 
muniștilor Aurel Toderici. Ioan 
<^vc<7. Victor Botez. Tosif Vrâ- 
nău maiștri mineri. Constan-

\\ g .■ și Constantin Chiri-
■ă. artifeieri. pentru 1 ipsa ’or
te combativiilate. aceșltia au
te ven it mai . în comba-
• rea diferiteior aba teri . Aceas-
m a contribui ?rcșt<?rea pu

lul. în

ca
fășurat-o mai mult membrii 
biroului organizației de bază, 
ne-o declarat Iov. Anghcl llog- 
man. sccrblarul organizației de 
bază din sectorul V. Colectivul 
de agitatori a fost reînființat 
de urînd. E o măsură bună și 
socotesc că a fost o greșeală

■ eglijarea activității agitato
rilor ca și faptul că activitatea 
noastră de zi cu zi, munca e- 
ducatîvă a fost trecută pe pla-

’ rn'fl 0-
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. expunerea sa ma
gistrală la consfătuirea dc lu
cru a activului de partid din 
domeniul muncii ideologice și 
politico-educativă a constituit 
o satisfacție deosebită, prileju
ind o analiză exigentă a pix>- 
priilor noastre lipsuri. Biroul 
nostru a stabilit deja măsuri 
pentru activizarea tuturor co
muniștilor și stimularea com
bativității lor în fata neajunsu
rilor din sector. Adevărul este 
că avem comuniști buni, activi.

Există deci dovezi elocvente 
ale prezenței continue a birou
rilor" organizațiilor de bază în 
activitatea comuniștilor, în sti
mularea participării lor la 
munca politică dc la om la 
om. Dar și în această prezență 
nu s-a dezrădăcinat încă for
malismul. suficiența. Din dis
cuția avută cu tov. Constantin 
lordache. secretarul organizați
ei de bază din sectorul XII B. 
am reținut că sectorul dc tran
sport își îndeplinește atribuți
ile în pulsul minei din ce în 
ce mai bine: s-a îmbunătățit 
aprovizionarea locurilor de 
muncă, s-a întărit disciplina. 
Care este adevărul ? In aduna
rea generală a salariaților mi
nei a reieșit chiar contrariul 1 
deficiență în aprovizionarea cu 
vagonete și materiale a sectoa
relor productive din cauza ne- 
îndeplinirii sarcinilor zilnice de 
către diferiți lucrători ai sec
torului. a indisciplinei ele. Ca

In

va organizației de pa ’.id în 
fua acestei situații, cum au

botărîtor revine. ...șadar Pre_

membrilor biroului Gi 
ti de bază. Adevărul e că nu

5 în ... rea
tuturor membrilor de partid, 
mai avem tovarăși ca Petru 
♦lanole, Vasile Suciu. Mthai 
Deuk care dovedesc multă in
dolență în îndeplinirea atribu
țiilor lor de comuniști. Ei se a- 
flă in atenția noastră și organiza
ția dc bază va fi in măsură să 
Sa hotărîri corespunzătoare pri- 
>;nd situația lor.

Țin să recunosc că activi ia

brii de

1
litici. cum au contribuit la eli
minarea abaterilor, la întărirea 
responsabilității față dc sarci
nile sectorului se poate deduce 
lesne... Cert e că pînă în ziua 
discuției avute cu noi. secre
tarul de partid nu cunoștea 
nimic despre existența colec
tivului dc agitatori. darămite 
despre activitatea lor.

— Adevărul e că nu toate 
birourile sint ..pe poziție" în 
impulsionarea și dinaîm zarea

...Verdele, predomină verdele—

organiza’iilor de bază, a recu
noscut tov. Gheorghe Săcăluș. 
secretarul comitetului de partid 
al minei. Biroul organizați
ei de bază de la XII B e un 
exemplu elocvent. Dar la fel e 
situația și la organizațiile de 
bază din sectoarele VI (secre
tar Vasile Hristoiu) și VIII (se-1 
erelor Caro] Dubinski). Mem
brii acestor birouri, tov. Adrian 
Fuiorea, ing. Ion Dăbuleanu, 
Stelian Popescu. Petru Adam, 
ing. Vasile Stanciu, Petru Mi- 
huț. Gavriîă Ungur și alții, nu 
participă efectiv la activitatea 
polilico-educativă, nu-și înde
plinesc atribuțiile în calitate de 
membri ai organelor alese, se 
socotesc mai mult „membri 
onorifici1* ai acestora. Rău este 
că nici secretarii acestor orga
nizații nu sînt exemple, pre
zențe active în viața de partid. 
De aici suficiență. moleșea- 
lă șj în activitatea unor mem
bri de partid din organizațiile 
respective. Adunările se ami
nă deseori, sint slab pregăti
te, membrii de partid nu au 
sarcini precise în cadrul mun
cii politico-educative. Ca atare 
este firesc ca organizațiile dc 
bază să nu fie în pas cu sar
cinile ce le revin, nu stăpinesc 
situația din secta mele respec
tive. au o slabă combativitate 
față de stările de lucruri nega
tive. Situația se explică și prin 
ajutorul insuficient acordat u- 
neori birourilor organizațiilor 
de bază de căt-re biroul comita
tului nostim de partid. Mă re
fer mai ales la tovarășii Ioan 
Pasca, Marin Cucu, care sînt 
și activiști. Ajutorul ce-1 acor
dă birourilor se rezumă mai 
mult la participarea lor la a- 
dunările generale; la pregăti
rea acestora, la sprijinirea e- 
fectivă a birourilor însă mai 
puțin. Avem și cadre tehnico- 
inginerești care nu sînt an
gajate plenar în munca poli
tico-educativă desfășurată de 
organizațiile de partid. Unele 
cadre își văd rostul în colectivul

nico-administrativă și nu se 
consideră și militanți politici 
pentru educi rea, pentru forma-

slabă muncă politică desfășoa- 

Popescu și Ioan Diaconu, pre
cum și maiștrii Dumitru Tătăr- 
cun. Adrian Rotaru. Florea Mi
tică, Mihai Cioiu. Grav e fap
tul că avem cadre tehnice care 
nu participă nici la viața de 
partid, nu-și îndeplinesc nici 
cele mai elementare îndatoriri 
statutare. Așa sînt inginerii 
Silviu Albescu și Viorel Râ- 
duiescu. Ce vom face? Ce a- 
vem de făcut ? Indicațiile se
cretarului general al partidu
lui sînt o călăuză prețioasă în 
acest sens, in spiritul lor, ne 
vom ocupa în primul rind de 
educarea educatorilor, de înar
marea membrilor organelor a- 
lese, a cadrelor cu funcții de 
răspundere cu toate hotărîrile 
dc partid, vom urmări ca toți 
să acționeze ferm. în spiritul 
politicii partidului, pentru e- 
ducarea comunistă a membrilor 
de partid, a întregului colec
tiv. pentru combaterea actelor 
de indisciplină și de superficia
litate. Perfecționarea învâță- 
mîntului de partid, a sistemu
lui de instruire și informare a 
organelor conducătoare asupra 
tuturor sarcinilor ce ne revin, 
controlul exigent al înfăptuirii 
acestora vor determina spori
rea puterii de inrîurire a orga
nizațiilor noastre de partid, ac
tivizarea comuniștilor în pro
cesul de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a tuturor mem
brilor colectivului minei noas
tre.
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16,30 Deschiderea emisiunii. 
Volei feminin : România 
— Bulgaria.
Emisiune de versuri.
Brățara de aur.
1 001 de seri.

teatru : ..In 
primăvară" 

Papu.
jocuri popu-

18.00
18.15
19.20
19.30 Telejurnalul deseară.
20,10 Reflector.
20.20 Seară dc 

vîntul de 
de Letiția

21,40 Cintece și 
lare.

22,00 Oameni și fapte.
22.15 Selccțiuni din Festivalul 

internațional dc muzică 
ușoară de la Split (R.S.F. 
Iugoslavia).

22.30 Telejurnalul de noapte.

Preocupări
Continua preocupare a Con

siliului popular municipal 
pentru dezvoltarea urbanistică 
și înfrumusețarea localității 
noastre, se reflectă și in rea
lizările din ultimul timp ale 
serviciului dc 
Printre acestea 
modernizarea și asfaltarea u- 
nor străzi din zona Centrală 
a municipiului Petroșani și 
construirea de trotuare și ca
nalizări in cartierele și zo
nele mărginașe. Numai in ul
tima săptămină s-au execu
tat astfel de lucrări pe stră
zile G. Coșbuc, Horia, 30 De
cembrie și Constructorul, ur- 
mînd ca in aceste zile să fie 
extinse lucrările și pe străzile 
E. Văcărescu, Unirii, Păcii, 
Oituz. și Independenței, unde 
au și început operațiunile de 
lucru.

gospodărie, 
se numără

Dinamizarea gîndirii tehnice
(Urmare, din pag. 1)

Rezultatele muncii conslruc- 
1. rilor în perioada analizata 
sînt — incontestabil — bune, 
fc.e atestă capacitatea și pute
rea de dăruire a colectivelor 
de muncă de pe șantiere, dau 
garanția succesului îndeplinirii 
sarcinilor sporite din această 
perioadă de vîrf în activitatea 
de construcții. Reprezentanții 
constructorilor nu s-au . ratat, 
lotuși, mulțumiți : în acliyita- 
lea șantierelor se mai manifes
tă încă o serie de deficiențe, 
lipsuri în desfășurarea lucrări
lor și organizarea producției și 
e munci’, in gospodărirea ma
terialelor, există rămîncri în 
țtrmă în realizarea unor indi
catori. La ele s-au referit în 
cadrul discuțiilor mai nyulți 
vcrb’rfori ca zidarul Dumitru 
Roșu, belonistul Vasile Sum- 
lanschi, timpi arul l°n
«na iș teii Florea Pătru. Mihai 
Dobner. Pavel Petrovan. Oc<«7 
vian Hure/eanu. șeful de șan
tier Otto Corciani. inginerul 
Dumitru Albescu și a‘Iii. Au 
Cost analizate critic lipsurile 
din aprovizionarea cu unele 
«nateriale și calitatea slabă a 
unor materiale livrate de unii 
furnizori (fișii de beton —
1.1. L. Hunedoara, tîmplărie —
1.1. L. Petroșani), funcționarea 
defectuoasă a unor mijloace de 
transport și utilizarea sub po
sibilități a utilajelor, calitatea 
nceorespunzătoare a unor be
toane și finisaje, planificarea 
nejudicioasă a efectivelor de 
muncitori la unele formații de 
îuoru, manifestările de indisci
plină, de atitudine înapoiată 
față de muncă, etc. Legat de 
aspectele negative de ordin dis
ciplinar s-a arătat câ activita
tea șantierelor a avut de su
ferit datorită faptului câ in

prima jumătate a anului s-au 
înregistrat 8884 om ore absen
țe nemotivate de la lucru, pes
te 10 000 om ore învoiri și con
cedii fără plată, ceea ce a dus 
la o utilizare a fondului de 
timp în proporție de numai 95 
la sută. In unanimitate con
structorii care au luat cuvîn- 
lul au accentuat asupra necesită
ții ca factorii de răspundere 
din conducerile șantierelor și 
a Grupului, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
să treacă cu hotărîre la aplica
rea măsurilor ce decurg din 
programul elaborat de partid 
pentru îmbunătățirea activității 
de educare a oamenilor mun-

Legat de aceeași problemă 
majoră a atitudinii față de 
muncă, față de interesele pro
ducției și ale colectivului, din 
adunare am notat doua aspec
te la care conducerea Grupu
lui T.C.H„ conducerea I.G.C. 
Petroșani vor trebui să reflec
teze. La lucrările adunării a 
participat un singur șef de 
șantier, deoai-ece pateu din cei 
cinci șefi de șantiere sint ple
cați în concediu (tocmai acum, 
în perioada de vîrf! ?). Ce 
„planificare* a concediilor mai 
e și asta ? Cît privește al doi
lea aspect, am notat momentul 
penibil din adunare cînd, vor- 
bindu-se despre calitatea neco
respunzătoare a unor lucrări, 
de Ja prezidiu s-a auzit invi
tația ca reprezentantul benefi
ciarului (iov. Suciu) să-.și spu
nă părerea. Dar stupoare ! Lip
sea. Facem însă precizarea cu
venită că la începerea adună
rii reprezentantul beneficiaru
lui fost prezent, insă n-a a- 
vut probabil... răbdarea (am 
zice și respectul față de co
lectivul constructorilor) șă ștea

pînă la încheierea lucrărilor a- 
dunării.

Un capitol al activității con
structorilor, asupra căruia dez
baterile adunării au insistat 
mult, l-a constituit productivi
tatea muncii. Acest important 
indicator, deși este superior 
realizărilor din anul trecut, to
tuși este sub nivelul posibili
tăților, impunindu-se o impul
sionare a tuturor factorilor de 
care depinde creșterea lui. In 
anul 1972 productivitatea mun
cii la șantierele Văii Jiului va 
marca o creștere de 6368 lei 
/muncitor față de 1971. pentru 
a se putea realiza volumul 
sporit de lucrări. Referindu-se 
la rezervele ce există pentru 
creșterea productivității mun
cii maistrul principal Fetru 
Cozma a făcut propunerea ca 
o serie de operații de pe șan
tiere să fie mecanizate, ca de 
pildă scoaterea varului din 
groapa de stingere, contaneiza- 
rea transportului de materiale 
între punctele de lucru (rare 
ar reduce și pierderile de mate
riale), iar tehnicianul Aucustin 
Prodan a propus înființarea u- 
nei școli de calificare pentru 
muncitorii constructori în zona 
Hațeg, dotarea cu încă o be
tonieră de mare capacitate a 
stației de betoane de la Live- 
zeni.

In contextul acelorași impe
rative pentru creșterea produc
tivității muncii, directoi’ul 
Trustului de construcții Deva, 
ing. Alexandru Logojan, a cri
ticat conducereiA Grupului, ca
drele tehnice că nu se preocu
pă de introducerea noului. 
«Gîndirea tehnică a cadrelor 
de conducere cu experiență de 
pe șantierele noastre din Va
lea Jiului trebuie pusă mai 
mult ia lucru, dinamizată" — 
a subliniat vorbitorul. Intre

altele, directorul trustului a 
cerut inginerilor și tehnicieni
lor constructori să acorde nw: 
ximă importanță procedeelor 
tehnologice noi, în special pro
blemei prefabricării, creșterii 
productivității poligonului de 
prefabricate de la Livezeni și 
trecerea la turnarea panourilor 
de a prefabricate gata finisate, 
extinderea prefabricatelor Și la 
lucrările de instalații, folosirii 
raționale a utilajelor, activității 
de inovații, calificării munci
torilor, extinderii acordului glo
bal ele.

Vorbind in încheierea lucră
rilor adunării salariaților .con
structori, tov. ing. Stelian Po
pescu, vicepreședinte al Consi
liului popular județean Hune
doara, a recomandat conducerii 
Grupului T.C.H. să-și imbuhă- 
tățească stilul de muncă; să 
pretindă mai mult efort de 
gîndîre pentru introducerea 
noului, pentru creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea cheltuielilor de j>rodueție ; 
sâ intensifice controlul pe șan
tiere și să întărească exigen
ța la calitatea betoaneior, pa
nourilor și lu finisaje, la gos
podărirea materialelor. La ria
dul său conducerea trustului 
să acorde operativ sprijujul 
necesar Grupului pentr'i re
zolvarea problemelor ce se 
Ivesc pe șantiere. în * pri
mul rînd a probicmclbi’ 
ce s-au ridicat în cadrai 
respectivei adunări a salariuti- 
lor. Trebuie mobilizate toate 
forțele colectivului de construc
tori pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan pe acest an și a 
angajamentelor luate, pentru 
predarea tuturor apartamente
lor și a celorlalte obiective 
planificate, iar totodată pentru 
pregătirea tuturor condițiilor 
necesare desfășurării unei ac
tivități bune în anul 1972 în 
domeniul construcțiilor.

Vă informăm
că...

tice din județul Hunedoara 
și județele limitrofe, aceste 
cursuri vor 
litățile : dirijori 
tori — regizori 
brigăzi artistice, 
dans popular.

ALIMENTARE
care...

fn

va

Se 
Cu

va- 
am

în- 
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Din nou la drum

cuprinde specia- 
cor, instruc- 
de teatru

Reduceri de prețuri
Tirgul de vară organizat 

M.C.I. în perioada 19 iulie 
— 30 august 1971 oferă cum
părătorilor un bun prilej de 
economii și aprovizionare cu 
o bogată gamă de produse 
sezoniere. In cadrul acestuia, 
magazinele O.C.L. Produse in
dustriale vor pune la dispo
ziția cumpărătorilor articole 
de îmbrăcăminte și încălță
minte de vară cu reduceri 
prețuri de 30 la sută la 
măfbarele sortimente : c 
ții, țesături de mătase, 
turi de bumbac, fantezi 
modă, galanterie și marochi- 
nărie.

Dacă eventual cineva a uitat 
eu țin minte exact. Spuneam 
atunci cînd cu povestea ..mi
cului dejun*, că voi scrie 
ceva despre unitățile ali
mentare și chiar mi-am 
cheiat articolul cu „va 
ma*. S-a întîmplat insă ca 
să nu-mi pol respecta pro
misiunea imediat. Dar, cred 
că niciodată nu e tîrziu.

Așadar, prin același Petro
șani. în ziua de 31 iulie.

Magazinul alimentar cu au
toservire -Rustic*. E sîmbă- 
tă, deci sfîrșit de săptâmînă, 
cînd afluența de cumpără
tori este în chip firesc mai 
mare decît în alte zile. Așa 
stind lucrurile, lot firesc ar 
fi ca și aprovizionarea cu 
articole solicitate să fie mai 
mare. Dar, nu prea e așa. 
De pildă, la raionul meze
luri nu se pot afla decît do
uă sortimente de salam. De 
ce ? Bineînțeles argumente 
se vor putea oferi destule, 
numai că ele nu pot ține loc 
dc marfă șj, aceasta pentru 
simplul și bunul motiv că... 
nu sînt bune de mîncat.

încolo ordine, curățenie, 
personalul angajat atent, bi
nevoitor. Mă rog ..sită nouă*! 
In orice caz. c dc dorit să 
rămînă tot așa.

Un aspect mă simt obligat 
totuși ca să-l semnalez. In 
momentul cînd constatam ce
le de mai sus — ora 9,30 — 
la raionul de pîine. se pe
trecea un lucru care, consi
der că solicită o serioasă re
flecție ; un grup de cetățeni, 
după toate aparențele cefe
riști, se aproviziona de par
că s-ar fi anunțat cel puțin 
potopul. Ghiftuia fiecare cite 
un sac cu pîine, îneît raftu- 

il.
O asemenea practică, sus- 
ptibilă de cele mai diver 

iterpretări, trebuie

și... îți lasă guru apă. Ordi
nea, curățenia nu lipsesc. 
Singurul lucru care deran
jează — și nu puțin — este 
faptul că, ușa de la magazia 
de mînă, stă larg deschisă, 
expunînd astfel privirilor un 
decor ce nu e deloc atrăgă
tor. Situație întîmplătoare ? 
In acest caz, e o „îotîmpla- 
re" ce se repetă cam des.

Unitatea alimentară nr. 18 
„Victoria". Aici am putea 
spune că toate-s bune și fru

PRIN 
CÎTEVA 

UNITĂȚI

moase. O aprovizionare co
respunzătoare, chiar și la ra
ionul de mezelărie ; rafturi 
pline, aranjate cu gust, cu
rățenie, personal atent. " 
cuvin așadar felicitări, 
mențiunea totuși de a se gă
si o soluție, îneît bagajele 
pe caic le au asupra lor, 
ce întră să cumpere, să 
mai fie așezate pe jos, 
întîmplare. E un aspect 
zagreabil ; chiar de cum 
tri, te întîmpină, așezat,, 
rînd, tot felul de geamanta
ne, trăiști și desagi, îneît 
pentru moment ai impresia 
că din nimerit
cumva

cei 
nu 
la 

de
m

ote la

Dar tovarășa nu e amabi
lă... Tocmai se amuză copios 
și face atente și pe celelal
te vînzătoare, arălîndu-le 
niște țărani care afară, to
lăniți pe-o bancă, se cinsteau 
cu... spirt medicinal.

— Ca să vezi dragă I...
Pe țăranii cu pricina i-a 

văzut, pe mine însă nu, deși 
m-am tot foit dc pe wn pi
cior pe altul, spcrînd că pî
nă la urmă totuși mă va în
treba, nu cumva doresc să 
cumpăr ceva ? Măcar așa 
din curiozitate. Dar nu m-a 
întrebat. N-a fost curioasă! 
Tar fiindcă nu m-a întrebat 
am plecat și ca să mă răz
bun am făcut acest lucru, fă
ră să dau bună ziua. Cre
deam că impolitețea mea va ' 
deranja. Iluzii deșarte. Pu
team să intru și să ies de 
cile ori aș fi avut poftă, câ 
tot nebăgat în seamă rămî- 
neam.

Magazinul alimentar nr. 13. 
Mai periferic și avînd șj un 
număr care... Ce mai, am 
intrat convins și hotărft pe 
negativ. Și, ce să spun, am 
fost pe deplin satisfăcut. Nu
mai că în alt mod decît cel 
pe care-l credeam eu. Afi
șat frumos și în vitrină și 
în interior, numele și adresa 
responsabilei. (In celelalte 
locuri nu prea văzusem așa 
ceva). Peste tot curățenie și 
un sortiment de mărfuri 
riat. De cum am intrat 
și fost luai în primire 1

— Ce doriți ?
— Ce poftiți ?
Nu știam la care din vîn

zătoare să răspund mai întîi. 
$i. de nu s-ar fi nimerit să 
calc pentru prima oară pe 
acolo aș fi intrat la idei, la 
bănuieli în sensul că poate 
careva m-a cunoscut, dar, 

il. nu avea de 
tețe și o solici- 
i simplu dezar- 
de care < 
â, fără sâ

nde. O poli
J
I
I

Unitatea alimentar; 
anul mezelărie, 
de sortimente.

i, aici există 
în plus: p< 

din față e ..garnisit* 
sumedenie de fotografii 
prczentînd cele mai felurite 
preparate din carne. Te uiți 
cum sînt înfulecate de atîția 
oameni zîmbăreți, satisfăcuți

preocup 
știe un<

Imediat
zătoare, alene de
tejghea, mușcă din cînd in 
cînd dintr-o pară, ori se sco
bește dizgrațios în măsele. Ci
neva o strigă insistent 1

— Tovarășa I Dacă ești a-

puiea u 
deschide 

zi ne. Nu 
mi propus insa ca să ie 

iar pe toate. ('c! pu 3 
de rîndul acesta. Poate 
viitor, pentru că de fapt se
rialul nu s-a terminat.

Laborator de conștiință 
și dăruire

(Urmare din pag. 1)

Man. D.

lutindcm; Melodii
tărești: 15,00 Buletin de știrii 

Duete lirice din operete) 
Pagini vocale și orches^ 
din muzica de estradă?' 

Radiojurnal; 16,30 Mu.zicS 
ușoară: 17,00 Radioenciclopedie 
pentru tineret: 17,30 Concert .de 
muzică populară: 18.00 Orelș 
serii: 20,00 Tableta de seară? 

preferate? 
cînteculuf

de operații mici și mijlocii, 
executate anul acesta de co
lectivul de chirurgi, au fost 
cazuri de mare dilemă pro
fesională : ficat rupt, fracturi 
deschise, ulcere emoragige... 
Intervențiile rapide, la orice 
oră din zi și din noapte, 
mi-au reamintit de vorbele lui 
llie Vonica: „Cu-i e teamă 
de deranj, n-are decît să nu 
se facă medic*...

Intr-adevăr, oamenii aceștia 
care sint prezenti ori de cite 
ori trebuie la patul bolnavi
lor, mă determină să gindesc 
la valoarea cuvintelor, la a- 
tributele pe care le merită 
cu prisosință — acordate de 
altfel de pacienții care au 
trecut prin secția de chirur
gie a Spitalului unificat din 
Lupe ni.

de 
de

de transfuzie, cu 
terapie intensivă 
amenajare, le afli in sfera 
unui personal sanitar îmbie
tor. Spun „îmbietor* gindin- 
du-mă că folosirea acestui cu- 
vint nu este improprie dacă 
o vei cunoaște pe Eugenia 
Popa, asistenta șefă a secției, 
pe infirmiera Estera Ignat, 
pe surorile medicale Mela
nia Feher, Marieta Cazan, sau 
pe cele trei Marii: Madaras, 
Chioratcu și Bereșteanu. Ele 
pregătesc ireproșabil materia
lele și sala de operafii, rezol
vă prompt instrumentarea in 
timpul intervențiilor chirur
gicale, execută corect narco
zele indicate de medici.

Printre cele aproape 600

un salon 
in curs

MARȚI 3 AUGUST

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
și actualități; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 
Bujcltn de știri; 9,30 Atlas cul
tural: 10,00 Buletin de știri; 
10.05 Itinerar folcloric transil
vănean; 10,30 Știți ?

11.00 Buletin 
Gintă Dorina

11,15 Revista economică: 
Recital de operă; 12,30 Tntîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e pre-

Răspun
de știri: 
Drăghici; 

12.10

20,05 Zece melodii
20,40 Interpreti ai _____
IMipular; 20.55 Știința la zi; 21,00 
Bijuterii muzicale; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal?1 
22,30 Concert de seară; 22,35' 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 Bu< 
lelin dc știri; 0,03—6,00 Estrada) 
nocturnă.

Mica publicitate
Vi ND casă, patru camere 

și dependințe. Petroșani, sta. 
Republicii, 84.
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Celei de-a 17-a 
Conferințe 

internaționale
împotriva 

bombe or atomice
și cu hidrogen

— Gensuikyo —

■■

Conferința dumneavoastră are 
loc in condițiile unor puternice 
schimbări in lume, cind popoare 
întregi se ridică in mod vigu
ros impotriva politicii imperia
liste de asuprire și dictat, pen- 
'tru eliberare și independență 
națională. pentru retragerea 
trupelor străine și lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriul 
altor state, pentru afirmarea 
‘dreptului fiecărui popor de a-și 

‘hotărî singur soarta, de a trăi 
'liber in pace, fără dominație 
'străină.

In numele poporului român, 
el Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România și al 
''meu personal, adresez un cald 
?și cordial salut participanților 
•la cea de-a 17-a Conferință in
ternațională impotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen, îm
preună cu urările de deplin 
succes lucrărilor conferinței.

In cadrul eforturilor pe care 
harnicul și greu încercatul po
por japonez le desfășoară pen
tru înlăturarea spectrului răz
boiului atomic, ale căror orori 
Ie-a trăit, pentru o dezvoltare 
pașnică și constructivă, acti
vitatea neobosită, militantă a 
Consiliului japonez impotriva 
bombelor atomice și cu hidro- 
g*- — Gensuikyo — indepli- 
nT? un rol de mare însemna
te și constituie, în același 
timp, un aport de seamă la 
lupta tuturor popoarelor impo
triva imperialismului și a po
liticii sale agresive, pentru 
instaurarea unui climat inter
național de pace și prietenie, 
de colaborare și securitate in
ternațională.

Cursa înarmărilor, acumula
rea stocurilor de arme nucleare 
și de alte mijloace de distru
gere în masă apasă greu pe 
umerii popoarelor și reprezintă 
un grav pericol pentru pacea 
lumii, pentru viitorul omenirii. 
De aceea. România consideră că 

‘gste necesar să se facă totul 

pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor. Popoarele trebuie 
să impună scoaterea în afara 
legii și lichidarea armei nu
cleare ! Trebuie interzise folosi
rea. producerea și amenințarea 
cu arma nucleară!

In spiritul sentimentelor în
tregului nostru popor, România 
acționează, alături de celelalte 
forțe democratice, progresiste 
și iubitoare de pace, pentru în
făptuirea de măsuri practice în 
domeniul dezarmării generale și, 
în primul rind, al dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea ba
zelor militare, retragerea tru
pelor de pe teritorii străine, 
desființarea blocurilor militare 
— obiective de a căror reali
zare depinde progresul în pace 
și cooperare al umanității.

Ca și pînă acum. România 
Socialistă va milita cu consec
vență pentru zădărnicirea poli
ticii imperialiste de dictat, 
imixtiuni și agresiune, pentru 
încetarea războiului agresiv dus 
de S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez și a celorlalte po
poare din Indochina, pentru li
chidarea celorlalte surse de 
război și conflict existente in 
diferite regiuni ale lumii, pen
tru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî propriile destine, fără nici 
un amestec din afară.

Urînd succes deplin lucrări
lor Conferinței, vreau să vă 
asigur că România. întregul po
por român vor acționa și în 
viitor pentru întărirea unității 
tuturor forțelor antiimperialiste 
în lupta pentru realizarea idea
lurilor de libertate și indepen
dență ale popoarelor, împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru progresul social, demo
crație și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
a] Republicii Socialiste România
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misiunii „Apollo-15“ Atacuri puternice ale forțelor 

patriotice sud-vietnameze
— Ultima zi pe Lună —

HOUSTON 2 (Agerpres). — 
Cea dc-a treia și ultima ieșire 
pe Lună a astronauților David 
Scott și James Irwin a început 
luni cu definitivarea operațiilor 
de instalare și verificare a 
funcționării laboratorului lunar, 
la locul aselenizării, și a extra
gerii din sol a sondei care 
fusese forată duminică. Operația 
de recuperare a sondei a în- 
tîmpinat dificultăți, astronauții 
pierzând aproape un sfert de 
oră din programul de activi
tate extravehiculară. La Hous
ton s-a precizat că sonda 
pătrunsese într-o rocă extrem 
de dură, pînă la adîncimea de 
2,4 metri. Mostrele au fost so
cotite atît de prețioase din 
punct de vedere științific, îneît 
Centrul spațial a insistat ca 
astronauții să facă tot posibilul 
pentru a le putea aduce pe 
Pământ.

Mesajul lui Norodom Sianuk adresat poporului khmer
PHENIAN 2 (Agerpres). — A- 

genția Telegrafică Centrală Co
reeană și Agenția China Nouă 
au transmis textul celui de-al 
24-lea mesaj al prințului Noro
dom Sianuk adresat poporului 
khmer, în timpul vizitei sale 
în R.P.D. Coreeană.

..In mesaj vreau să fac câteva 
aprecieri, subliniază Norodom 
Sianuk, privind eventualele con
secințe asupra viitorului Cam- 
bodgiei. pe care le-ar putcia a- 
vea vizita în R.P. Chineză a 
președintelui Statelor Unite, 
Richard Nixon, în 1972*.

..Republica Populară Chine
ză, a declarat N. Sianuk, nu a 
solicitat niciodată nimic State
lor Unite ale Americii. Exce
lența Sa. Ciu En-lai. premierul 
Chinei, nu a trimis niciodată

După o oră și 15 minute, as
tronauții au părăsit locul din a- 
propierea modulului lunar în
dreptând u-se cu electrocarul spre 
Valea Hadley (lată de aproxi
mativ 1,6 km și adâncă de tt- 
proximativ 300 metri), obiecti
vul principal al acestei ultime 
explorări lunare. In drum, ei 
s-au oprit de șase ori la punc
tele fixate pentru a recolta 
mostre de rocă și ă efectua cer
cetările incluse în program. A- 
junși la Valea Hadley, astro
nauții au transmis o descriere 
amănunțită a configurației a- 
cesteia, remarcând îndeosebi 
faptul că fundul văii este aco
perit cu stînci de dimensiuni 
foarte variate.

La ora 15,37 (ora Bucureșliu- 
lui) astronauții David Scott și 
și James Irwin și-au încheiat 
cea de-a treia și ultima zi dc 
activitate selenară, ureîndu-se 
la bordul modulului lunar.

pe nimeni la Nixon. Președin
tele american este acela care a 
trimis la Pekin pe consilierul 
Kissinger și el este cel care va 
părăsi capitala sa pentru a duce 
discuții cu guvernul chinez. 
Problemele esențiale ale con
vorbirilor dintre Richard Nixon 
și premierul Ciu En-lai î.-. 1972 
vor cuprinde probabil chestiuni 
privind direct S.U.A. și R.P. 
Chineză cum ar fi Tai vanul ca 
parte integrantă a Chinei Popu
lare.

Problema Indochinei poate fi 
soluționată numai de către po
poarele indochineze însele care 
au cerut în mod constant și vor 
cere retragerea totală și necon
diționată din Indochina a tutu
ror forțelor neindochineze, ast
fel ca indochinezii înșiși să-și 

SAIGON 2 (Agerpres). — 
Unitățile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu au reluat 
luni atacurile cu rachete asu
pra a două baze din regiu
nea septentrională a Vietna
mului de sud — informează 
agenția U.P.I. Cele două ba
ze — ALFA l și ALFA 2 — 
sînt situate în apropierea o- 
rașului Gio Linh.

Agenția U.P.I. relatează, de 
asemenea, că detașamentele 
G R.P. au supus, timp de o 
jumătate de oră, unui puter

NICOSIA 2 (Agerpres). — 
In cadrul Festivalului inter
național de folclor de Ia Li
massol, Ansamblul folcloric 
românesc „Doina" din Pi
tești, a prezentat la 30
iulie un spectacol de cîn-
tece și dansuri. Specta

rezolve problemele fără nici 
un amestec din afară — aceas
ta va declara lui Nixon pre
mierul Ciu En-lai. R.P. Chineză 
a afirmat și reafirmat mereu și 
cu deosebită claritate că spri
jină și va sprijini fără rezerve 
declarația solemnă din 23 mar
tie 1970 a șefului statului 
khmer, Norodom Sianuk, pre
cum și rezoluția comună a con
ducătorilor celor trei popoare 
indochineze din 25 aprilie 1970.

Pot să dezvălui compatrioți- 
lor mei, se subliniază în mesaj, 
că foarte recent Excelența Sa 
Ciu En-lai, premierul Republi
cii Populare Chineze, m-a asi
gurat din nou că R.P. Chineză 
se va ține de cuvînt și că vi
itoarea vizită a lui Nixon la 
Pekin nu va determina o schim
bare a atitudinii R.P. Chineze,

____________________  

nic foc cu mortiere baza ame
ricană de elicoptere de la 
Tai Ninh, aflată la 80 km 
nod-vest de Saigon, provocând 
inamicului pierderi însemna
te în oameni și materiale. 
Se menționează că instalații
le bazei aeriene de la Tai 
Ninh sînt folositei de divizi
ile 25 și 18 de infanterie alo 
regimului de la Saigon ca 
post de comandă și punct de 
lansare a operațiunilor în 
Cambodgia.

B
D

colul s-a bucurat de un de
osebit succes, artiștii români 
fiind răsplătiți cu îndelungi 
aplauze. Frumusețea costume
lor, melodiile și vioiciunea 
dansurilor au îneîntat pe 
numeroșii spectatori r. ciprioți 
veniți să asiste la spectacol.

B

Q

atitudine de deplină solidarita
te cu Guvernul regal de Uniu
ne Națională din Cambodgia și 
Frontul de Unitate Națională 
din Cambodgia, cu Republica 
Democrată Vietnam, cu Guver
nul Revoluționar Provizoriu și 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, cu Fron
tul Patriotic Laoțian. Toată 
lumea știe, a declarat Sianuk, 
că S.U.A. sînt singurul stat ca
re a sabotat Conferința de la 
Geneva din 1954. Cele trei po
poare indochineze nu au ne
voie de o nouă conferință de 
la Geneva. Rezolvarea proble
mei indochineze este simplă i 
retragerea necondiționată, tota
lă și rapidă a tuturor forțelor 
agresoare din Indochina noas
tră și o stabilire a unei date 
precise a acestei retrageri.

B
B

E
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Din țările socialiste
0 nouă magistrală rutieră
Dc curind a fost inaugurat 

primul tronson al autostrăzii 
ce urmează să lege intre ele, 
in perspectivă, orașele Pra- 
ga — Brno — Bratislava. 
Modernul traseu este dimen
sionat și se realizează ținin- 
du-se seama de cerințele con
temporane ale traficului ru
tier. El face parte dintr-un 
ansamblu de măsuri care vi-

„Z fi P
mareluiFurnalul nr. 3 al 

combinat metalurgic „Zapsib" 
(Siberia occidentală), unul 
din cele mai mari furnale 
din U.R.S.S.. intrat 
țiu ne acum patru 
produs cu două zile 
cea de-a 500 000-a ____ ...
foirttT Atingerea capacității

in func- 
luni, a 

in urmă, 
tonă de

de țări
Bulgaria este larg recunos

cută ca un apreciat produ
cător și exportator de le
gume și zarzavaturi în peste 
80 de țări. Legumele și fruc
tele în stare proaspătă găsesc 
o bună primire nu numai în 
țările europene, dar și in Cu
ba și Japonia. începînd din 
anul 1965, după cum arată 
datele oficiale. Bulgaria se 
află pe primul loc in Euro
pa in privința exportului de 
struguri de masă.

O mare dezvoltare a luat

Recorduri
In istoria mineritului 

slovac au fost înscrise 
noi recorduri. La mina 
Lenin" din Komorzane 
fost dislocați și t 
suprafață intr-un 
schimb 224750 mc de steril, 

ceho- 
două 

„V. /. 
au 

trimiși la 
i singur

■

zează modernizarea traseelor 
rutiere cehoslovace. Acest 
plan de ansamblu are în ve
dere că pe șoselele țării ur
mează să circule, la sfirșitul 
actualului cincinal, circa 1.4 
milioane autoturisme, 300 000 
autobuze și camioane, cifre la 
care se adaugă numărul ma
șinilor turiștilor străini.

■

a
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proiectate a acestui gigant 
siderurgic, cu un volum de 
3 000 mc, era prevăzută in 
decursul unui an. Ea a fost 
atinsă in numai o lună și ju
mătate. Puternicul agregat 
din Novokuznetzk elaborează 
15 șarje in 24 de ore.

B 
B

in ultimele două decenii in
dustria de conserve. Ea dis
pune in prezent de 45 com
binate și fabrici pentru pre
lucrarea a 25 feluri de fructe 
și legume. Producția lor, e- 
valuată la circa 100 000 tone 
anual, se exportă in 76 țări.

Directivele Congresului al 
X-lea al P.C. Bulgar prevăd 
sporirea în continuare a su
prafețelor cultivate cu legume 
și fructe. In acest scop se 
proiectează specializarea in a- 
ceastă producție a unor com
plexe agrar-industriale.

cu
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cantitate ce depășește
40 000 mc pe cea planificată. 
Această unică faptă din prac
tica mineritului din această 
țară a fost repetată cu o zi 
mai tirziu, cînd planul zilnic 
a fost întrecut cu 38 000 mc.

■■

inovații

Fcstlvltâfllc consacrate 
Zilei marinei

(Urmare din pag. 1)

ni." de onoare. Apoi, secretarul 
general al partidului, împreună 
cu ceilalți conducători, urcă pe 
puntea vasului comandant an
corat la chei și adresează tu
turor marinarilor felicitări cu 
prilejul Zilei marinei și urări 
.de noi succese în pregătirea de 
luptă și politică. In timp ce se 
intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, se 
trag 21 salve de artilerie.

Un grup de pionieri oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
soției iale, celorlalți conducă
tori de partid și de stat buchete 
'de flori.

Un tablou evocator. Pe luciul 
apei își fac apariția o corabie 
dacică, apoi o liburnă romană. 
După străvechile nave, pe ma
re se avântă un pînzar de pe 
vremea lui Mircea cel Bătrân 
și altul purtând însemnele Mol
dovei lui Ștefan Vodă. Urmea
ză „Marița", navă lansată la 
apă la 1834, apoi primul vas 
românesc cu aburi, .România", 
datînd din vremea lui Cuza. 
Șirul navelor alegorice continuă 
cu șalupa „Rândunica", șalupă 
care, in 1377, avea să torpileze, 
printr-o acțiune-surpriză, în ca
nalul Măcin, o navă de război 
otomană. Nava alegorică a pri
mului bric -Mircea14, a moni
torului fluvial „Lahovary", com
pletează imaginea unei vechi 
tradiții militare marinărești.

Prezentul... Pe apele liniștite 
apar nave modeme, începînd 
cu vedetele grănicerești și ter- 
minind cu nave purtătoare de 
rachete. România dispune astăzi 
dc o puternică flotă militară, 
capabilă să facă zid de netre
cut la frontierele noastre mari
time. Ea dispune, de asemenea, 
'de o puternică flotă comer
cială. alcătuită din peste 50 
'de cargouri pentru mărfuri ge
nerale, mineraliere și petroliere 
‘de diferite 'capacități realizate 
In țară sau pe diferite șantiere 
ale lumii, însumînd o capaci
tate de peste o jumătate de mi
lion de tone.

Perspective... Planurile de dez
voltare a navigației maritime, 
fluviale și a celei pe rîurile 
interioare ale țării înscriu o- 
biective deosebit de importan
te. Șantierele de construcții na
tale vor lansa la apă nave ma
ritime cu capacități cuprinse 
între 25 000—60 000 tdw, iar în 
perspectivă, coloși plutitori de 
150 000 tdw. Ca în atitea alte 
domenii de activitate, unde ter
menii de comparație — trecut, 
prezent, viitor — pun în lumi

nă marile înfăptuiri ale po
porului român, în anii socia
lismului, ca urmare a tradu
cerii in viață a politioii de in
dustrializare promovate cu fer
mitate de Partidul Comunist Ro
mân, dezvoltarea construcției de 
nave arată ce salt uriaș a făcut 
țara noastră și va face pe mai 
departe în acest important și 
complex domeniu al industriei 
constructoare de mașini.

In actualul cincinal, flota 
noastră maritimă va fi înzes
trată cu încă 47 de nave — 
petroliere de pînă la 80 000 to
ne, cargouri, mineraliere, nave 
frigorifice' — care îi vor spori 
tonajul total cu 855 900 tdw. 
Volumul mărfurilor transporta
te va crește în 1975 la 10,5— 
12 milioane tone.

...Sărbătoarea marinarilor este 
întregită de demonstrații nau
tice. de evoluția unor ambar
cațiuni sportive — caiacuri, 
schituri, canoe — la care-și dau 
concursul elevii școlii de ofi
țeri activi de marină. Schiorii 
pe apă zboară pe crestele va
lurilor.

Duminică, de ziua marinari
lor. mii șî mii de cetățeni au 
asistat la o demonstrație de 
fantezie artistică, de frumusețe 
și virtuozitate sportivă, la o in
structivă trecere în revistă a 
istoricului marinăriei românești, 
a prezentului ei dinamic, des
chizător de largi orizonturi.

Sărbătoarea de duminică a 
fost, însă, înainte de toate, o 
vie demonstrație a atașamentu
lui marinei militare române, a 
marinarilor de pe vasele co
merciale, a lucrătorilor din por
turi și șantiere navale față de 
Partidul Comunist Român, de 
patria noastră socialistă. Mari
narii militari, alături dc cei
lalți ostași ai forțelor noastre 
armate, marinarii flotei comer
ciale, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, de 
întregul nostru popor, își aduc, 
prin aotivitatea lor neobosită, 
contribuția la dezvoltarea mul
tilaterală a României socialiste, 
la înălțarea ei pe noi trepte ale 
civilizației și progresului.

Seara, după transformarea în 
lumini multicolore a marelui 
pavoaz, Mangalia a trăit feeria 
unei serbări nocturne, cu jocuri 
de artificii și spectaculoase re
trageri cu torțe.

Și în celelalte porturi ale 
țării, Ziua marinei a fost, de 
asemenea, cinstită ca O frumoa
să sărbătoare a poporului nos
tru.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

R. D. VIETNAM : Muncitorii din construcții, din Haiphong 
au realizat cota de materiale de construcții pentru prima jumă
tate a anului cu 12 zile înainte de termen.

In foto t Aspect de lucru la fabrica de cărămizi My Khe.

India — 
România 1-2
DELHI 2 (Agerpres). — A 

treia partidă de simplu a me
ciului de tenis România — In
dia a opus românului Ion Ți- 
riac pe indianul Jaideep Mu- 
kherjea. Intilnirea s-a întrerupt 
din cauza întunericului la si
tuația de 3—6, 7—5, 6—3 (2—1 
la seturi), în favoarea lui Ți- 
riac. Astfel pasionanta dispută 
dintre cele două formații va 
continua astăzi cu partida Ti
riac — Mukherjea și desfășu
rarea ultimei partide de simplu 
între Ilie Năstase și Premjitt 
Lall. Scorul general este favo
rabil echipei române cu 2—1. 
Tenismanii români au câștigat 
proba de dublu, întrecînd cu 
6—3, 6—8, 8—6, 6—1 cuplul 
Mukherjea, Lall,

(Urmare din pag. 1)

parte a exportului și impor
tului polonez, ca și comerțul 
în tranzit dintre est și vest. 
Cotropirea suedeză și stăpâ
nirea prusacă au frânat dez
voltarea orașului. Abia în 1919 
își deschide porțile prima u- 
niversitate, iar doi ani mai 
târziu Poznanul organizează 
prima ediție a tîrgului cu ca
racter intern care, în 1925, 
avea să se transforme în tîrg 
ou participare internațională. 
Aceasta este pe scurt istoria. 
Să vedem ce ne oferă Poz
nanul anului '71. Cînd vii 
pentru a doua sau a treia 
oară în orașul de pe Warta, 
încerci să faci abstracție de 
tîrg — ceea ce, vă pot spune 
din experiență, nu este ușor. 
Totul îți vorbește aici de tîrg, 
interlocutorii poznanieni, pre- 
zentind un tablou succint al 
realizărilor și succeselor, a-

pe scurt-
©■ Cel dc-al 25-lea Congres 

internațional de fiziologie s-a 
încheiat duminică, la Miinchen. 
La lucrările ' Congresului, care 
s-au desfășurat timp de o săp
tămână, au participat 3 800 dc 
specialiști din 59 de țări.

Președintele Republicii A- 
rabe Unite, Anwar Sadat, l-a 
primit pe Iosip Djcrdja, repre
zentantul personal al președin
telui Tito, care face o vizită 
la Cairo. Cu acest prilej, in
formează agenția Taniug, au 
fost discutate probleme de in
teres comun pentru Republica 
Arabă Unită și R.S.F. Iugo
slavia.

.Agenția China Nouă a- 
nunță că vizita de prietenie în 
R. P. Chineză a delegației gu- 
vcrnamnetale algeriene, conduse 
de Abdelaziz Bouteflika, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare* a luat sfârșit.

©■ La Lima și-a început lu
crările un congres internațional 
de istorie a continentului lati- 
no-american.

La lucrări participă istorici 
din America Latină și dintr-o 
serie de țări europene.

< Comitetul Centrai al Parti
dului Comunist din Portugalia 
a dat publicității o declarație 
în care demască politica de te
roare împotriva oamenilor mun
cii promovată de guvernul Cae- 
tano. Valul de represiuni care 
a cuprins întreaga țară, se a- 
rată in document, reprezintă 
un semn al crizei și al slăbi

mintesc de la început despre 
tîrg. La peste 100 km de Poz
nan, pe șoseaua care vine de 
la Varșovia, te întâmpină ta
blouri, afișe, reclame despre 
tîrg. Ediția din acest an s-a 
desfășurat sub semnul a două

jubileuri — semicentenarul 
primei ediții interne și a 
40-a ediție a tîrgului inter
național. Tîrgul constituie to
tuși numai o mică parte din 
bogata viață a Poznanului, 
cu ramificații diverse și am
ple. Poznanul numără 470 000 
de locuitori, fiecare al patru
lea locuind în casă nouă. Un 
număr de 88 000 de locuitori 
ai orașului sînt cuprinși în 

ciunii de care suferă regimul 
Caetano, pus în dificultate de 
lupta tot mai viguroasă a po
porului portughez și a popoa
relor din coloniile portugheze.

0 Consiliul Prezidențial al 
Republicii Democratice Populare 
a Yemenului, condus de Salim 
Rabya Aii. și-a prezentat de
misia Consiliului Suprem al Po
porului (parlamentul) — a a- 
nunțat agenția MEN.

© La Havana a fost semnat 
un acord de colaborare tehnico- 
științifică între Cuba și Chile 
pe următorii cinci ani.

© In urma unor ploi toren
țiale, apele fluviului Gange 
s-au revărsat, inundind întinse 
suprafețe agricole și numeroase 
localități. Sub apă se află căi 
de comunicații și cca. 60 000 de 
casc din statul Bihar. Au ră
mas fără adăpost aproximativ 
10 000 000 dc locuitori.

Autoritățile au trimis la fața 
locului ajutoare pentru sinis- 
trați.

© Cabinetul de miniștri ja
ponez a acceptat luni dimineața' 
demisia directorului general al 
Agenției pentru autoapărare, 
Keikichi Masuhara, care și-a a- 
sumat responsabilitatea pentru 
accidentul de aviație produs 
vineri între un reactor militar 
japonez și un aparat al com
paniei civile „Al Nipon Air
ways", soldat cu moartea a 162 
de persoane.

■
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cîmpul muncii, în timp ce 
peste 3 000 de lucrători știin
țifici și cadre didactice Ju- 
crează în cele opt institute 
de învățămînt superior. Din 
discuțiile cu oficialitățile ora
șului răzbate un sentiment de 
încredere robustă și de sigu
ranță atunci cînd se vorbește 
despre planurile la zi și des
pre perspectiva următorilor 
10—15 ani.

Polivalența vieții bătrânului 
oraș de pe Warta, aflat la 
a doua tinerețe, este palpa
bilă, reală. Dezvoltarea eco
nomică susținută și consec
ventă se împletește organic 
cu o viață științifică, cultu
rală și socială diversificată și 
puternică. De aici, cred sigu
ranța și robustețea interlocu
torilor noștri, rezultând din 
satisfacția muncii de zi cu zi, 
din împlinirea unor visuri 
mai vechi, din preocupările 
de viilor.

■
■

■
■

■■

■■

La Consiliul Orășenesc Mos
cova al Asociației unionale a 
inventatorilor și inovatorilor 
a fost făcut bilanțul activi
tății acestora pe primele șase 
luni ale actualului cincinal. 
Asociația orășenească de in
ventatori și inovatori din 
Moscova numără in prezent 
aproape 300 000 de membri. 
După cum s-a arătat la șe
dința de bilanț, numai apli
carea uneia din invențiile fă
cute la Moscova permite 
Uzarea unor economii de

rea- 
cir-

Alum
La uzinele budapestane de 

materiale pentru construcții 
din aluminiu a început de cu
rind fabricarea unor noi serii 
de produse : panouri mari din 
plăci de aluminiu pentru 
montarea încăperilor frigori
fice, a diferitelor instalații 
pentru agricultură, a căsuțe
lor pentru odihnă etc. Aces
tea au fost realizate ca ur
mare a intrării în funcțiune 
în cadrul uzinei a unui nou 
grup de mașini de laminare 
și ștanțare.

Anul acesta in industria 
ungară a aluminiului au in
trat in funcțiune și alte im
portante capacități de pro
ducție ca urmare a inves-

Trotuare
din Leningrad 
producă... tro- 
Primul aseme- 
va fi instalat 
din Leningrad.

întreprinderea de escalatoa
re de metro 
a inceput să 
tuare mobile, 
nea trotuar 
la aeroportul 
Coborind din avion pasagerii 
se vor... pe un asemenea 
trotuar, care îi va duce pînă

Mai multe apartamente
Atit în Cehia cit și in Slo

vacia au fost definitivate mă
surile care trebuie să asigu
re îndeplinirea integrală a 
programului construcțiilor de 
locuințe prevăzut pentru ac
tualul cincinal. Se preconi
zează ca in viitorii cinci ani, 
în Cehoslovacia să fie date 
în folosinfă 
partamente 
în

110 000 a-
care 60 000

Slova

circa
din
50 000 inCehia și

„V i t e a
științi-cercetări

", a Institutului
Nava de 

fice „Viteai 
de oceanologie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., a anco
rat în Golful Cornul de Aur 
din Vladivostok, marcind 
prin aceasta cea de-a 50-a 
cursă științifică in apele o- 
ceanului planetar. Nava so
sea din apele Oceanului In- &

■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■&£■■■■

ca 70 000 ruble. In viitorul 
semestru, prin folosirea in
vențiilor . și inovațiilor reali
zate de oamenii muncii din 
Moscova, statul va realiza e- 
conomii de peste 65 000 000 
ruble.

La ședință au fost remar
cate în mod deosebit reali
zările obținute de colectivele 
de la uzinele „Lihaciov", 
.Comsomolul Leninist", Uzi
na de rulmenți nr. 1 „Frezer" 
și altele.

■

■
tițiilor planificate în valoare 
de peste 2,1 miliarde forinți. 
La înota a intrat in func
țiune un nou laminor pentru 
profile de aluminiu, la uzi
nele de aluminiu din Tata- 
banya a început fabricarea 
cablurilor din aluminiu în 
timp ce la Ajka a intrat în 
producție o nouă turnătorie 
de piese din aluminiu și ^e 
află in plină construcție o 
fabrică de alumină.

Pentru dezvoltarea in 
tinuare a industriei de 
miniu, în actualul plan 
cinai guvernul ungar a 
văzut realizarea unor investi
ții de peste 8,5 miliarde de 
forinți.

■

con- 
alu- 
cin- 
pre-
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la clădirea aerogării. Un alt 
„trotuar mobil" ii va deservi 
pe pasagerii care trebuie să 
se îndrepte spre avion din 
sediul, aerogării. Se intențio
nează ca la Leningrad să fie 
prevăzute cu asemenea „tro
tuare" stadioanele și maga- _ 
zinele. „Trotuarele mobile" au B 
o viteză de 90 cm pe secundă. B

B 
a 
s

■cia.
Pentru realizarea acestor 

prevederi, menite să aducă 
îmbunătățiri substanțiale si- 
tua{iei existente in acest sec- g 
tor, s-au prevăzut și măsu- g 
rile corespunzătoare care să g 
asigure creșterea producției g 
materialelor de construcții, g 
precum și extinderea meto- g 
delor moderne de construe- ■ 
tie. ■ 

dian, unde biologi, geologi, ■ 
biofizicieni, geografi șt oa- ■ 
meni dc știință de alte spe- ® 
cialităti au efectuat lucrări ■ 
științifice. Al 50-lea „raid" ■ 
al navei a fost consacrat stu
dierii bazelor 
productivității 
adincurile și 
fe ale Oceanului Indian.

teoretice ale 
biologice in 

zonele limitro-
9
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