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Sărbătorirea 
ZILEI MIM RllI I

flori și felicitări 
la ieșirea din șut

Simbătă, in ajunul sărbătorii celor cc scot la ziuă bo
găția adincurilor, la Exploatarea minieră Lonea a avut loc 
o emoționantă festivitate. La ieșirea din schimbul I. co
lectivele de muncă din sectoarele l și V, minerii unui mare 
număr de brigăzi fruntașe de la celelalte sectoare — au fost 
întimpinați cu o surpriză deosebit de plăcută, semnificativă. 
Pe platforma din fața impunătorului turn al puțului de ex
tracție cu schip au venit să le siringă minerește miinile, să-i 
felicite cu căldură și să le adreseze cuvinte alese — în semn 
de caldă prețuire pentru miile de tone de cărbune date 
peste plan în cinstea Zilei Minerului — membri ai comi
tetului de partid, sindicat și U.T.C., ai comitetului de di
recție, un mare număr de salariați.

...Ora 15. Un fluier scurt de locomotivă anunță sosirea 
de la Jieț a .trenului" de personal cu minerii celor mai 
îndepărtate abataje ale minei din sectorul V. Fanfara clu
bului sindicatului minier intonează imnul minerilor. Ecoul 
alămurilor se revarsă lin, prelung, ca o mingiiere, ca o alin
tare peste turnurile puțurilor, peste vagonetele cu cărbune 
proaspăt sosit din adincuri, peste oamenii harnici ai mi
nei. Sint clipe de puternică emoție, de intensă trăire, de 
exaltare de bucurie pentru biruințele minerilor in înde
plinirea sarcinilor economice trasate de partid, in bătălia 
pentru desferecarea ,. diamantelor negre" din .seifurile" 
geologice subterane.

Din grupul compact al minerilor de la sectorul 1 se 
desprinde tinărul inginer Constantin Ciorbea, șeful secto
rului. El raportează comitetului de partid și conducerii ex
ploatării succesele colectivului său de muncă, hotărîrea fer
mă a minerilor dc a munci fără preget și in continuare 
pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest 
an și a angajamentelor asumate in cinstea zilei de 23 Au
gust. In perioada celor 7 luni sectorul I a dat peste plan 
aproape 4 000 tone de cărbune, a depășit productivitatea

I. BÂLAN 
(Continuare in pag. a 3-a)

In întâmpinarea marii 
sărbători a poporului nostru.

ZIUA DE 23 AUGUST
Vor crește capacitățile 

de producție
La E. AI. Uricani, în scopul 

îmbunătățirii substanțiale a ac
tivității de producție, pentru 
recuperarea minusului înregis
trat și pentru realizarea cu 
cinste a sarcinilor și a angaja
mentelor se lucrează intens în 
vederea intrării în exploatare 
a unor noi capacități de pro
ducție. cu o tehnologie de lu
cru superioară, în stratul 15, 
blocul V. în stratul 14, blocul 
II și în stratul 17—18, 
blocul III. Colectivul este preo
cupat să schimbe osatura mi
nei, să creeze o serie de ma

gistrale moderne de transport 
cu profile mari (de exemplu, 
galeria principală est-vest, pi
lier orizont 500), care vor con
duce la ameliorarea atit a flu
xului de transport cât și a ae- 
rajului general al minei.

Pregătirile care se execută au 
ca finalitate darea în funcțiu
ne, în primele luni ale anului 
viitor, a unor abataje frontala 
mecanizate (cu complex) în 
straiele 14 și 15 și a unui nu
măr de 10 abataje cameră cu 
profile mari.

Acțiuni patriotice
Locuitorii comunei Banița ÎȘ'. 

aduc un aport substanțial 11 
dezvoltarea și înfrumusețarea 
localității, efectuînd un număr 
mare de ore de munci patrio
tice la obiectivele aflate în 
construcție.

Numai in ultimul timp aceș
tia au efectuat cca. 30 000 ora

de muncă patriotică îa recupe
rarea unor materiale rezultate 
din demolări și transportarea 
acestora de la Petroșani la Ba
nița, fiind necesare pentru ex
tinderea spațiului la 
cultural și consiliul 
comunal.

căminul 
popular

Obiective
finalizate 
la E.M. 
Livezeni
In schimbul III al zilei 

de 4 august a.c. s-a realizat 
la E. M. Livezeni străpunge
rea circuitului la puțul de 
aeraj nr. 2, orizontul 475, care 
va asigura, la nivelul respec
tiv, un transport continuu. 
De asemenea, au fost termi
nate, recent, săparea și beto- 
narea puțului principal al 
minei, cu aproape o lună fn 
avans față de prevederile 
contractului-angajament. de 
către brigada care a lucrat 
in acord global.

La puțul de aeraj nr. 1 
s-a pus în funcțiune o nouă 
instalație de haldare a steri 
lului, cu tericon metalic.

RECUNOȘTINȚA
Duminică. Ziua Minerului, zi 

dedicată sărbătoririi muncii și 
vredniciei minerești, a început 
prin solemnitatea tradițională 
închinată evocării eroicelor bă
tălii revoluționare pe care mi
nerii Lupeniului le-au înscris 
cu singele lor in cartea de aur 
a mișcării muncitorești din 
România.

De dimineață, in incinta clu
bului din Lupeni s-au adunat 
zeci de mineri in uniformele

lor tradiționale, purtind pe 
piept decorații și medalii — 
semn al înaltei prețuiri cu care 
partidul, statul socialist, între
gul nostru popor ii înconjoară 
pe cei ce scot din adincuri căr
bunele, veterani ai mișcării 
muncitorești, cei care cu 42 de 
ani în urmă, au dat glas, îm
preună cu tovarășii lor, revol
tei maselor oropsite împotriva 
mizeriei și nedreptății, precum 
și alți mineri — pensionari.

Alături de mineri au participat 
Ia festivitate reprezentanți ai 
colectivelor de întrepi inderi și 
instituții din oraș, soții de mi
neri și numeroși pionieri.

In mijlocul participanților la 
festivitatea comemorativă au 
fost prezenți, de asemenea, to
varășii Wilhelm Ncag, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid, primarul orașului 
Lupeni, Ștefan Popa și Gheor-
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I TOȚI COMUNIȘTII
educatori, agitatori militanfi!

Ca în toate colectivele mine- 
' rești, și la mina Lupeni pro- 
1 gramul de educare comunistă, 

elaborat de tovarășul Nicolae 
I Ceaușescu. a generat adeziune 
I și acord total, sentimente d- 
! adîncă recunoștință față de 

conducerea partidului, a ^ecre- 
tarului nostru generai, pentru 

| grija continuă și neprecupețită 
I față de clasa muncitoare, față 
Ide formarea omului nou — al 

societății socialiste multilateral 
I dezvoltate.
I Acestor sentimente le-au dat 
I glas și dezbaterile adunării ge- 
! nerale deschise a organizației 
| de bază din sectorul III al ex- 
' ploatării. Informînd adunarea 
I asupra preocupărilor biroului 
I organizației de bază priVind

educarea comunistă, dezvclta- 
rea conștiinței socialiste a 

I membrilor de partid, a mem- 
' brilor U.T.G. și a celorlalți 
Icomponenți ai colectivului, 

tov. Constantin Vintilă, secre- 
I tarul organizației de bază, a 
| relevat însemnătatea deosebită 
I pe care le-au avut în dezvol- 
I tarea conștiinței, a datoriei 
Ifață de muncă, față de obliga

țiile profesionale și obștești a 
minerilor, în formarea profilu- 

Iluî lor moral-Cetâțenesc adună
rile generale de partid. învăță- 

Imîntul politic, munca politică 
de la om la om, activitatea 

I educativă a organizației U.TX3.
și a grupelor sindicale. Roade-' 

■ le muncii educative sînt eloc- 
I vente, ele găsindu-și materia- 
1 lizarea în succesele ce le ob- 
I ține colectivul sectorului în în- 
I deplinirea și depășirea sarci- 
I nilor de plan. în vrednicia ți 
| străduință lui oan’.ra onorarea 
■ îndatoririlor ce-i revin în spo- 
I rirea producției de cărbune. în 
. promovarea noului. Informarea 
I i-a citat pe membrii de partid 
I Dumitru Fotescu, loan Onuț, 
I Gheorghe Moldovan, Ioan Tin- 
' că, Dionisie Bălan și Nico- 
I lae Cîmpoiescu care, prin com

bativitatea lor comunistă față 
de neajunsuri, au contribuit 
efectiv la crearea în rândul co
lectivului sectorului a unui 
climat de muncă sănătos, de 
inițiativă și răspundere, de 
intoleranță față de abateri. 
Dar. judecind acUvitatea edu
cativă desfășurată de organi
zația de partid în spiritul înal
telor exigențe ce le impun 
propunerile de măsuri ale se-

Dezbatei’ea 
activității 
politico- 

educative 
în adunările 

de partid

cretarului general, magistrala 
sa expunere în adunarea acti
vului de partid din domeniul 
muncii ideologice și politico- 
educative, informarea a înfă
țișat și laturile negativa ale 
activității politico-ideologice, 
faptul că învățământul de par
tid a suferit de formalism, 
ceea ce a dăunat eficienței sale 
asupra îmbogățirii cunoștințe
lor politice a membrilor de 
partid, a celorlalți mineri, in
suficienta preocupare a birou
lui organizației de bază pentru 
abonarea minerilor la presă 
pentru lărgirea pregătirii lor 
de cultură generală. Caren
țele în munca de educare par
tinică au drept rezultat pasivi
tatea față de îndatoririle sta

tutare a unor membri de par
tid ca .Adalbert și Andrei Kato, 

• Nicolae Pirvu, Virgil Negoescu 
și Gheorghe Kaitar. Au fost 
subliniate și neajunsurile în 
munca politico-educativă des
fășurată în rîndul tinerilor, a- 
baterile pe care le mai cornii 
unii tineri ca Alexandru To- 
fănel. Ladislau Geczo, Vasile 
Luca de la disciplina muncii.

Spre a oferi o bază largă de 
discuții, spre a da tonul unoi 
dezbateri combative și apro
fundate. criticile formulate în 
informarea biroului organizației 
de bază puteau fi mult mai 
ferme, mai precise — ceea ce 
ar fi sporit neîndoios caracterul 
combativ al adunării, ar fi sti
mulat manifestarea spiritului 
critic și autocritic al dezbateri
lor.

Ne referim mai ales la apre
cierile generale, vagi, privind 
numărul insuficient al abona
mentelor la presă, participarea 
comuniștilor la munca politică 
de masă, la viața organizației 
U.T.C. și de sindicat, pentru a 
insufla acestora mai mult dina
mism. mai multă combativitate 
față de fenomenele negative. 
Ne-am așteptat, totodată, la o 
analiză mai exigentă a modu
lui cum își onorează membrii 
de partid înaltele îndatoriri, 
cum își afirmă prezența dina
mizatoare în formațiile de lu
cru. In ceea ce privește munca 
de viitor, era necesar să se în
fățișeze carențele, manifestările 
retrograde în conduita unor 
membri ai colectivului față de 
care trebuie dusă o ofensivă 
stăruitoare. împotriva cărora 
trebuie mobilizată intransigen
ța. forța de înrîurîre a comu
niștilor.

Dar. ceea ce n-a făcut infor
marea. au reușit s-o facă par-

I. DUBEK
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CONFERINȚA DE CONSTITUIRE 
a Uniunii Sindicatelor 
din poligrafie, presă, 

radioteleviziune și edituri
Luni au avut loc in Capitală 

lucrările Conferinței de consti
tuire a Uniunii Sindicatelor din 
poligrafie, presă, radioteleviziu
ne și edituri, la care au parti
cipat delegații aleși in adunările 
generale și conferințele sindica
le.

Conferința a dezbătut sarci
nile care revin uniunii și’sindi
catelor afiliate pentru sprijini
rea dezvoltării activității între
prinderilor poligrafice. pentru 
creșterea eficienței muncii des
fășurate de lucrătorii din presă, 
radioteleviziune și din edituri, 
in scopul sporirii contribuției 
lor la înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, elabo
rat de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

In urma dezbaterilor, confe
rința a adoptat Statutul Uniu
nii și Hotărîrea Conferinței.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvintu] tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii generale a Sindicatelor 
din România.

Conferința a ales prin vot 
secret Comitetul Uniunii, for
mat din 74 de membri și Comi
sia de cenzori. Președinte al 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din poligrafie, presă, radio
televiziune și edituri a fost a- 
les tovarășul Laurențiu Drago- 
mirescu.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la con
ferință au adoptat o scrisoare a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general a’ 
partidului.

(Agerpres)

Oamenii muncii din întreaga Vale a Jiului aprobă, cu deosebită satisfacție, Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a Consiliului dc Miniștri cu privire la majorarea alocației

de stat pentru copii și îmbunătățirea regimului de acordare a acesteia

Ne impresionează profund Munca noastră Condiții de trai
grija partidului

In fața unei dovezi atit de 
grăitoare pe care partidul și 
stalul nostru o manifestă 
permanent pentru familie și 
creșterea nivelului de trai, 
cuvintele prin care vreau să 
exprim ceea ce simt, devin 
foarte sărace. A, spune nu
mai că Hotărârea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea aloca
ției de stat pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia, a' trezit 
£n sufletul meu și al tuturor 
ortacilor care au copii, sen
timente de adîncă mulțumire 
și recunoștință, mi se pare 
mult prea puțin,

" M-a impresionat 
grija părintească 
pe care partidul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o materializează prin această 
hotărire menită să contribuie 
și mai mult la ridicarea ni
velului de trai, la creșterea 
și educarea copiilor noștri.

Citind prevederile noii ho- 
târîri, am înțeles mai bine 
ca oricând că alături de noi, 
părinții, de fiecare familie 
cu copii, se află partidul, cu 
gindul și fapta sa neobosită.

Sint maistru electromeca-

profund 
deosebită 
personal

Solomon ȘORECÂU, 
maistru electromecanic 

la E. M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-aj

in folosul nostru
' Strădania de a oferi tine

rei generații depline con
diții de afirmare, de a-i des
chide porțile viitorului, este 
o constantă a politicii parti
dului și statului nostru. Ea 
se confirmă încă o dală prin 
recenta Hotărire a Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la majorarea alo
cației de stat pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de 
acordare a ei. Această mă
sură — adăugată la gratuita
tea învățămîntului de 10 ani, 
ocrotirea sănătății, posibilită
țile multiple, instructive și 
educative, de petrecere a va
canțelor și alte înlesniri care 
au în centrul lor omul — 
vine în ajutorul familiei și

al eforturilor educative per
manente de a forma din ti
neri oameni de nădejde ai 
societății noastre, construc
tori entuziaști și competenți 
ai socialismului și comunis
mului. Hotărîrea este o con
secință a rezultatelor deose
bite obținute în dezvoltarea 
economiei, adoptarea ei cu 
aproape un an mai devreme 
decit fusese preconizat la 
Congresul al X-lea al parti
dului sugerează progresul so
cietății noastre și grija deo-

Prof. V. CI1IRCULESCU, 
directorul Casei de cultură 
a sindicatelor — Petroșani

(Continuare in pag. a $-a)

mereu mai bune
re-Ca tată a șase copii, 

centa Hotărire a Comitetu
lui Executiv 
Central al Partidului și 
Consiliului de Miniștri 
privire la majorarea aloca
ției de stat pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia. mi-a 
produs o mare bucurie. Este 
o măsură ce se include în 
contextul hotărîrilor pe care 
partidul nostru le-a elaborat 
în vederea ridicării continue 
a nivelului de trai, material 
și cultural al oamenilor 
muncii.

Expresie 
movate în 
partidul și 
bit în spiritul principiilor e- 
chității socialiste, noua mă-

al Comitetului 
a 

cu

a politicii pro- 
permanență de 
statul nostru iu-

sură contribuie în mod sub
stanțial la ridicare cu pre
cădere a nivelului de trai 
al familiilor cu copii.

In calitate de părinte, 
noua hotărire mă îndeamnă 
să mă ocup cu și mai mult 
simț de răspundere de edu
carea copiilor in spiritul 
dragostei față de partid, de 
patria noastră socialistă, iar 
ca muncitor să-mi îndepli
nesc în mod exemplar obli
gațiile profesionale, contribu
ind in acest fel la realizarea 
sarcinilor de producție ale 
colectivului în care-mi des
fășor activitatea.

Constantin F1ȚA. 
forjor — Petroșani In pitorescul peisaj de la Valea de Pești
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Jiul — Sfahl Riesa 1-2

Fritejuil de sârbul o; -ea Zilei 
Minerului, mt - iu] international 
<*c fotbal dintre Jiul și echipa 
8tahl Riesa din R. D. Germ - 
nă. disputat la Lupeni. a dat 
Iu final cîșlig de cauză oaspe
ților. Este prima v ictorie a a- 
«e^iora asupra divizionarei 
noastre A in ..șiragul" celor pa- 

u meciuri disputate pînă a- 
cwii ! Cum a fost obținută ?...

Veche cunoștință a spectato
rilor noștri, echipa din Riesa 
n intrat in teren cu hotârirea 
de a-și doza cu grijă efortu
rile, de a contracara atacurile

îsf va 
„croi“ 
Știința 

Petroșani 
drum spre 

B“ ?„o
Abia in penultima etapă 

a campionatului trecut, cind 
Știința nu a reușit decît 
un egal, la Turnu Severin, 
în fața Metalului, suporte
rii echipei studențești au de
dus că șansele echipei Ier 
favorite la întiietate sînt spul
berate... Și dacă Știința nu 
a ajuns la „barajul" pentru 
„B* aceasta se datorește 
mai multor factori, obiec
tivi sau subiectivi, care au 
influențat negativ echipa, 
factori comentați, la timpul 
potrivit, în ziarul nostru. 
Acum, toată „familia" — ju
cători, antrenori, conducăto
ri — reiau „lupta* de la 
capăt, O singură hotărîre 
planează deasupra tuturor• 
de a nu mai .scăpa" divi
zia secundă a țârii. După e 
binemeritată odihnă, com
ponent ii lotului s-au reunit, 
la prima ședință de antrena
ment, ieri 9 augusLsub con
ducerea profesorului Gh. Iri- 
mie. Din această zi, pe du
rata a doua săptămîni, ecni- 
pa intră în pregătiri. Au 
primit dezlegarea, pentru 
alte echipe, jucătorii ; Tu
dor, Izvernarj și Marcu. Vor 
juca sub culorile clubului 
universitar noii sos'ti la e- 
chipă : Burnete (de la Mine
rul Lupcni), Stanciu de ia 
Jiul) și Pănescu (revenit du
pă un „voiaj* de la Anina 
și Lupeni)

Iată cum arată lotul Știin
ței Petroșani la ora actuală i 
portar: : Berindei, Boghian — 
fundași : Botoș, Dobrescu. 
Burnete, Zăvălaș, Stanciu. 
Ștefănescu, Varhonik — mij
locași : Știr, Bitea, Tismă- 
naru. Irimie — înaintași ! 
Făgaș. Grizea, lonescu, l’ă- 
nescu, Bălâneanu, Ștefan, 
Cigmăian, .Matei, Boțea. Toți 
jucătorii sini optimiști și 
pornesc de la convingerea că 
la anul trebuie să joace in
tr-o divizie superioară. Nu
mai antrenorul, acela care 
pe toată durata unui joc 
nu fumează o țigară, plătind 
tribut fiecărui joc încă un 
fir de păr alb. ține să re
marce :

„La prima vedere s-ar pă
rea că Științei nu i se vor 
pune probleme prea grele 
îb seria din care face parte, 
multe echipe fiind de o va
loare mediocră. Dar tocmai 
in aceasta va consta j^reuta- 
lee. Pentru că fiecare va 
lupta pentru ocuparea unui 
Ioc cit mai onorabil in cla
sament. Sînt convins că no
ua ediție a campionatului 
diviziei .C" va fi mai ani
mată ca oricind. Cit despre 
echipa mea, voi face totul ca 
visul cel mare — promovarea 
în divizia „B” — să devină 
o realitate*.

Așadar. în „tabăra* Știin
ței se înfiripează de pe a- 
cum vise mărețe. Vise care 
— toți speră — nu vor ră- 
mir.e vise—

V. ZARCULEA

tu • icilor prin-
ir-un joc dhz de apărare, cu 
-vicniri decisive, pe contraatac. 
Tactica, adecvată la jocul cu
noscut al jiuliștilor și „nime
rită* i>e canicula de duminică, 
a atras după sine nu- numai o 
desfășurare de ansamblu exce
lentă a jocului dar și victoria 
finală, facilitată, accentuăm, și 
de „căderea" inexplicabilă a e- 
levilor lui Eugen Iordache după 
minutul 60, cind „combustibi
lul" fizic al acestora părea com
plet consumat...

Dacă oaspeții, spre jumătatea 

reprizei secunde, puteau tranșa 
in favoarea lor o victorie și mai 
categorică, jiuliștii în partea în
tâi a meciului •— nu cu mai 
multă șansă ci cu mai multă 
decizie în acțiuni — au avut po
sibilitatea să-și asigure un a- 
vantaj substanțial, care să-i scu
tească de emoțiile ulterioare. 
Pînă in minutul 19 cind,- cu 
oarecare indulgență. arbitrul 
Ion Panait (Petroșani) a acor
dat oaspeților un penalty apă
rat magistral de către Suciu, 
cei care au avut mai mult ini
țiativa in joc și au beneficiat 
de excelente ocazii de a în
scrie (Stoian. Libardi) au fost 
jucătorii de la Jiul. In conti
nuare, ca „răspuns* al încre
derii pe care le-o inspira în 
poartă Suciu, gazdele insistă, 
Stoker (în min. 21) zguduie 
bara cu o „ghiulea" din 16 m, 
E. Georgescu, noua achiziție, un 
tînăr cu reale deprinderi ofen
sive, încearcă poarta echipei 
Stahl cu șuturi puternice din 
orice poziție (dar altceva nimic 
nu întreprinde...), Peronescu 
centrează mult și periculos de 
pe extrema dreaptă dar...

In min. 30 „cade" primul gol, 
strecurat abil de extrema stin
gă germană. Lischkl, printr-un 
„complex de neglijențe* al a- 
părării imediate a Jiului. Gaz
dele nu depun armele, dimpo
trivă se avîntă cu mai multă 
insistență în atac, oaspeții sînt,

ÎN „DESCHIDERE"...
In „deschiderea* meciului 

„cel mare" de la Lupeni, 
echipele Minerul Lupeni și 
Jiu] Petroșani (tineret-rezer- 
ve) au oferit, celor ce-au 
preferat. în plină după-amia- 
ză, tribunele în defavoarea... 
valurilor de alături, prilejul 
de a vedea „la lucru’ do
uă formații in cadrul cărora 
tineretul a avut... partea Icu
lui. Spectatorii lupeneni au 
asistat la o paFtidă viu dis
putată (uneori, parcă prea 
viu !), cu „ruperi de ritmu
ri" nefiresc de debordante 
în atac, cu un joc de apă
rare strict și decis.

Echipa lui Emil Ciurdă- 
rescu, fără a forța (decît 
sporadic) „motoarele* a cîș- 
tigat detașat ■ 4—1. Pare 
paradoxal, dar vizionînd me-

Vasile Suciu e noul por
tar al Jiului. Vrem sâ-i fa
cem o prezentare elogioasă '! 
Nu. Așteptăm de Ia el nu
mai meciuri Ja nivelul re- 
numelui„.

Mult succes 1

Într-Un fel și doar în uncie 
perioade, masați în careu, insă 
ega'.area intervine abia la re
luare, după 4 minute (deci, în 
min. 49) cind Dodu, luind o 
acțiune pe cont propriu se in
filtrează în dispozitivul defen
siv advers și înscrie plasat i 
1—1.

Mai trec 20 de minute de 
joc steril, mai mult la mijlocul 
terenului, echipele par să-și .to
pească" minimele resurse în 
combinații de mică rezistență, 
încearcă să ne convingă că re
zultatul e echitabil 1 Și vine 

minutul 69. pe „cîmpia" sub ar
șiță... Blondul (nr. 10) Paul, u- 
nul dintre „piesele* de bază ale 
„mecanismului" oaspeților (ală
turi de excelentul half Berger
— nr. 6), slalomează printre 
apărătorii noștri, cu ceva ki
lograme de plumb în picioare, 
și înscrie nejenat; 1—2. Suciu 
nu are nici o vină, la fel ca 
și la primul gol... Din acest 
moment, oaspeții, mai proas
peți, parcă decit la începutul 
partidei, desfășoară un bua Joc 
de ansamblu, sînt stăpâni pe si
tuație, in atacul Jiului nimeni 
nu „leagă" nimic, eforturile din 
prima repriză își spun cuvîn- 
tul... Meciul, cum de altfel era 
previzibil după înscrierea golu
lui al doilea al echipei Stahl, 
se încheie cu rezultatul de 2—1, 
în mijlocul unei acalmii gene
rale, nefirești.

Cu două săptămîni inainte de 
campionat. Jiul păstrează încă 
suficiente carențe în joc. Efor
tul „la mica ciupeală* de care 
au dat dovadă în joc mai mulți 
jiuliști, chiar dacă a fost ex
plicabil, duminică, de caniculă, 
e dăunător. Atenție, deci !

Jiul a folosit în acest meci 
următoarea formație i SUCIU
— A. Georgescu, Georgevici, 
STOKER, Tonca — DODU, 
Grigore, Peronescu, Libardi, E. 
Georgescu (Cotormani), Stoian 
(Naidin).

V. TEODORESCU 

ciul, am constatat la divi
zionara C aceeași veche la
cună : incoerența atacurilor 
care, cumulată cu impreci
zia in șuturi, lasă, pe unde
va, in tribune, un_. gust le
șios. (Moldovan, de exemplu, 
a driblat, la un moment dat, 
chiar și portarul dar, plasa 
n-a fost totuși scuturată I) 
De ce afirmăm acest lucru ? 
•Pentru că, deși au percu
tat poarta tinerilor jiuliști 
de patru ori, înaintașii lupe
neni nu combină suficient, 
par încă nesudați, cele do
uă .aripi" nu „dau ochi" nici 
măcar o singură dată în 
meci una cu cealălaltă, Co- 
Iroază e servit, de cele mai 
multe ori, cu întîrziere... 
Da, dar au cîștigat, și „băie
ții* lui Viorel Tilmaciu nu 
și-au menajat forțele — mă 
veți contrazice. Nu, cu .ti
neretul* Jiului e altă „po
veste* ! Sîntem convinși că 
toți (sau aproximativ toți) 
tinerii jiuliști se consideră 
superdotați (de unde pro
vine această supraevaluare a 
forțelor nu știm, că în crim- 
pionat au făcut atîteu me
ciuri anoste și incolc. e) și, 
în compania unor adi'ersa- 
ri de altă „talie", fiecare în
cearcă să-și etaleze cunoștin
țele în mod individual, ca 
să atragă de pe margine pri
virea antrenorului principal 
Eugen Iord»\he. Și ce reu
șesc ? Mai Jlmic. Ba. cite- 
un gol acolo, intimplător !

Ce părere aveți, Uilecan, 
Nădășan, David, M. Ma
rian și ceilalți, se poate face 
ceva mai mult PENTRU 
A( FASTĂ ECHIPĂ DE TI
NERET a Jiului? Noi cie- 
dem că da. Numai cînd echi
pa va merge excelent, cînd 
întregul angrenaj va func
ționa ireproșabil, vor apare 
~i „vîrfiiri" necesare lotu
lui primei echipe!

Au înscris : Moldovan, Tu- 
gearu, Cotroază și Lucuță 
(pentru Minerul Lupeni, 
llulțescu (Jiul-’.ineret).

Navomoddlștll dc la Jiul au cucerii 
PAIRII TULURI DE CAMPIONI NAȚIONALI

In zilele de 30, 31 iulie și 1 
august 1971, lacul din frumoa
sa pădure Dumbrava de lin
gă Sibiu a găzduit finala cam
pionatului național de navo- 
modelism — autopropulsate 
machete și teleghidate — edi
ția 1971 (seniori și juniori).

După cum ne-a declarat. 
Ia înapoiere, antrenorul și în 
același timp concurentul 
LEONTIN CIORTAN, de la 
C. S. Jiul Petroșani, finalele 
de ia Sibiu au constituit o a- 
devârată propagandă pentru 
modelism, cei peste 150 de 
concurenți prezenți Ia între
ceri simțindu-se excelent.

I'
I
I „Cupa Minerului"
(Bazele sportive din locali

tățile miniere Petrila, Petro- 
I șanî, Vulcan, Lupeni au

| găzduit, sîmbâtă și duminică,
I tradiționalele întreceri spor

tive din cadrul competiției 
[ polisportive dotate cu „Cupa
• Minerului*.

Actuala ediție s-a desfășu- 
Irat la popice, fotbal și vo

lei.

Ilată rezultatele tehnice în
registrate i

I Popice: întrecerile s-au 
disputat pe arena Jiu) Pe-

I tril a. După lansarea a 100 bi
le mixte de fiecare popicar, 
s-au obținut următoarele re-

I zultate i
' L Jiul Petrila — 2 461 p.d. 
| 2. Minerul Vulcan — 2 310
I P.d.

13. Minerul Aninoasa — 
2 309 p.d.

14. Parîngul Lonea — 2 285 
p.d.

15. Utilajul Petroșani .— 
766 p.d.

I

SUCCESUL 
GABRILLEI 
SAFCLNCII

Zilele trecute, ziarul „Spor
tul" insera un articol, în 
care se anunța că o elevă 
din județul Hunedoara, Ga
briela Safcencu, a ocupat lo
cul I la etapa finală pe țară 
a concursului de șah a ele
vilor.

întoarsă pe meleagurile 
Văii Jiului, eleva Liceului 
teoretic din Petroșani ne-a 
oferit cîteva amănunte pri
vind evoluția ei în faza fina
lă. Gu sfiala care e caracte
rizează, ne-a descris întregul 
„drum* spre victorie.

„Față de fazele precedente, 
fn „satul olimpic", organizat 
de către Comitetul Centra) al 
U.T.C. în localitatea Gur- 
ghiu din județul Mureș, a 
fost mult mai greu. Și-au 
dat aici întîlnire 36 de eleve, 
campioane ale județelor noas
tre. Am fost împărțite în 
trei grupe, din care urmau 
să se califice pentru finală 
primele* patru clasate. In 
grupa mea am obținut 10 
victorii și am pierdut o sin
gură partidă la 3abricla 
Terga, finalista de anul tre
cut a acestui concurs. Am 
ocupat locul doi în grupă și 
m-am calificat pentru finală. 
De data aceasta mi-am luat 
revanșa asupra elevei Ga
briela Terga, reușind să cîș
tig 8 partide, doar trei în- 
cheindu-le remiză. Mare 
mi-a fost bucuria cind ani 
aflat că sînt posesoarea celui 
mai bun punctaj și ocupanta 
locului intii. Frumosul pre
miu obținut mi-a răsplătit 
efortul depus în acest mara
ton șahistic, cu runde și di
mineața și după-amiaza*.

— Cura de-ai îndrăgit șa
hul, Gabriela ?

— Din întîmplare. Tovară
șul profesor Gheorghe Pop 
organizase o fază pe școală 
a concursului de șah al ele
vilor. Eu nu participam. Nu 
aveam încredere in posibili
tățile mele. După ce am aflat 
cine este campioana școlii, 
am îndrăznit să o provoc la 
o partidă de șah, dar numai 
așa, in joacă. Am învins-o 
ușor. Tovarășul profesor a 
observat și m-a înscris la 
faza municipală. De aici și 
pînă la faza finală nu au 
trecut decit 5 luni, timn in 
care însă m-am îndrăgostit 
complet de sportul minții.

Felicitări și multe succese 
în viitor, Gabriela I

lacob IMLING 

Deschiderea festivă a com
petiției și, mai ales, demon
strația care a urmat după în
chiderea competiției — denu
mită „Scară venețiană* — va 
rămîne o amintire plăcută atit 
pentru numerosul public cit 
și pentru toți participanții la 
concurs.

In ce privește rezultatele 
obținute de modeliștii de la 
Jiul Petroșani, trebuie să a- 
rătăm că și cu această oca
zie ele nu au fost mai pre
jos față de edițiile anterioare. 
Premiatul din anul trecut — 
ca și cel mai' bun sportiv al 
anului FRIDERIC CSASZAR 
a reușit și de data aceasta

Volei : Desfășurată pe te- | 
renul C.C.P., întîlnirea triun- . 
ghiulară dintre echipele Pa- | 
ringul Lonea, Energia Paro- * 
șeni și Parîngul Petroșani a I 
constituit o întrecere pasio- * 
nantă, la capătul căreia vo- I 
leibaliștii loncni, terminînd | 
neînvinși, au cucerit trofeul. | 
Ei au cîștigat cu 2—0 cu E- | 
nergia Paroșeni și cu 3—1 ■ 
meciul cu Parîngul Petroșani. I

Finala la fotbal, dintre e- * 
chipele Jiul Petrila și Mine- I 
rul Lupeni (echipe nelegiti- ' 
mate) s-a disputat pe terenul I 
din Petrila. După un joc e- I 
chilibrat, frumos, petrilenii i 
au terminat victorioși cu sco- | 
rul de 2—1. (1—1). . g
' In urma acestor rezultate, I 

In clasamentul genera) pe . 
asociații, locul I e ocupat de I 
A, S. Jiul Petrila, care cu- J 
cerește trofeul competiției. | 
•Pe locurile II și IIT s-au cla- | 
sat Parîngul Lonea și Mine- . 
rul Lupeni. j

Aurel SLĂBII 1

Concurs 
la noul 
ștrand

Sîmbâtă. cu prilejul inau
gurării noului ștrand al ti
neretului la Varnița, asocia
ția sportivă „Utilajul* Petro
șani a organizat și un concurs 
de înot la care au participat 
16 tineri. Pe primele trei lo
curi s-au clasat i Vaier Căli- 
nescu, Ion Negreală, Traian 

Pică.
La sfîrșit, câștigătorilor le-ao 

fost acordate diplome și pre
mii în cărți.

fotbal,

pe fo
care, 

plăce-

firul povestirii : .Da, 
și eu student... Acum 
de ani. Și-mi plăcea 
să joc fotbal ' Așa 
place și vouă. Numai 
aveți de toate. Săli 

materiale, cchipa- 
aveți la inde- 

•mea mea nu era 
la cursuri, 

ie-

„Și eu am jucat 
dar..."

Omul tăcu. Pornise 
gașul unor amintiri 
se vede, nu-i făceau 
re. O umbră grea ii întune
că, pentru o clipă, fața. 
Sprincenele i se apropiară, 
for mind intre ele o cută. Pri
vi in jur. Observă că tinerii 
așteptau să continue, puțin 
contrariati de neașteptata o- 
prire.

Reluă 
am fost 
vreo 35 
grozav 
cum vă 
că voi 
terenuri, 
ment. Orice 
mină. Pe vrei 
așa. Dimineața 
după-amiază la lucru, 
șeam seara. Taxele erau mari, 
tata avea un salariu amărit, 
așa că-mi sarcrificam tot 
timpul liber lucrind ca mun
citor necalificat intr-o tăbă- 
cărie. Cind aveam antrena
mente, la echipa-n care ju
cam. mă rugam de șef să-mi 
permită să plec, pentru do
uă ore. Citeodată nu-mi dă
dea voie. Poate, dacă n-ar 
fi avut in el microbul fotba
lului nu mi-ar fi dat nicioda
tă voie să plec. Dar mă-nțele- 
gea. Și așa am invățat și car
te și fotbal. Dacă treceți vreo
dată prin orașul meu, cău- 
tați-mă, o să vă arăt „Reali
tatea ilustrată" și ..Gazeta 
sporturilor" de prin ‘33—’34. 
Veți găsi și despre mine a- 
colo, scris, destule..."

Tinerii, componenți 
nei echipe studențești de fot
bal, care se-ntorceau dintr-o 
deplasare, îl 
cu oarecare 
vremuri de 
cele pe care 
locutorul lor 
om de vreo 60 de ani, cărunt 

ai u-

ascultau tăcuți, 
gravitate. Erau 
tristă amintire 
le evoca inter- 
neciuioscut, un

să sc situeze printre cei mai 
buni la probele la care a par
ticipat, obținînd nu mai puțin 
de TREI TITLURI DE CAM
PION AL R.S.R. Ceva mai 
mult, el a mai stabilit Și un 
nou record național la clasa 
viteză, F.I.E. 30, consolidin- 
du-și locul in lotul R.S.R. ca
re, fn perioada 17—22 august 
a. €., va participa la cam
pionatele europene din Bel
gia.

Cel de-al patrulea titlu de 
campion național a fost cuce
rit de LEONTIN CIORTAN 
Ia clasa F.lV.5-ieIeghidat, vi
teză, 5 cmc.

A

IN PRIM PLAN
Cochetul ștrand din Lupeni, 

sub un soare neobișnuit (la noi!) 
de torid și în prezența unei a- 
siștențe record (ni se pare firesc 
ca toate drumurile,- la sfirșit de 
săptămînă, să ducă Ia Lupeni 
— „bijuteria week-end-ului es
tival" al localnicilor are o ținu
tă ireproșabilă), a găzduit du
minică, un interesant concurs 
de înot.

Organizat de A.S. Preparato
rul Lupeni, concursul — despre 
care întreaga masă a asisten
ței nu avea decît cuvinte lauda
tive — s-a bucurat de prezen
ța a 24 de participanți. Au în
vins, cum e firesc, cei mai buni. 
Le sfârșitul întrecerilor, câștigă
torilor le-au fost oferite, în 
cadru festiv, diplome și premii 
în obiecte sportive specifice 
sportului pe care-1 practică 
(căști, costume de baie ...) Iată 
lista celor mai buni dintre cei 
mai buni i categoria copii (50 
m): Ghcorghe Lumperdean; ca

Echipa de fotbal 

— fete „Prepara
torul" Lupeni.

Foto i V. Ardelean
L : -4 A*

complet, dar cu o foță ce 
respira, totuși, multă sănăta
te.

tl găsiseră singur în com
partiment. Lingă fereastră. 
Citea revista ,Fotbal". Nu-i 
dăduseră nici o atenție. Dis
cutau aprins despre ratarea 
golului „ca și făcut" din mi
nutul 83, despre .bafta" ad
versarilor, despre incompe
tența arbitrului. Portarul e- 
chipei, insă, simțind apăsarea 
celor cinci goluri primite, se 
uita indiferent pe fereastră. 
Se considera oarecum vinovat 
de i)ifringere și nu voia să 
participe la discuția colegilor.

ATRINUL

copilăria. 
nou. Ar 
vorbă cu

L-a privit în treacăt pe bă- 
trin. Acesta zimbea. Și-a scos 
apoi ochelarii, le-a șters len
tilele și așezindu-i încet pe 
nas, a zimbit din nou. Tină- 
rul s-a aplecat și a privit în 
revista „moșului"'. Pasiona
tul cititor al „Fotbalului" se 
amuza, privind o fotografie, 
care reprezenta un puști c-o 
minge-n brațe, gata să plece 
din casă fără încuviințarea 
mamei. Fotografia ii readu- 
cea-n apropiere . 
Parcă o trăia din 
fi vrut să intre în 
tinerii din compartiment, dar 
nu se-ncumeta. Prea nu-i dă
deau atenție de loc. Și vor
beau despre fotbal... iar el. 
care a jucat alături sau îm
potriva atitor glorii ale fot
balului românesc, Bodola, 13a- 
ratski, Rășinarii... să nu le 
poată spune cîteva vorbe !

Participind pentru prima 
dată Ia clasa teleghidate, cam
pionul pe anul trecut la ju
niori, VASILE SEREȘ, a ab
ținut un merituos loc 111 la 
clasa F.2A-machete teleghi
date.

Bilanțul rodnic din acest an 
răsplătește așa cum se cu
vine colectivul de navomo- 
dcliști de la C. S. Jiul care, 
datorită muncii depuse și se
riozității cu care se pregătesc 
an de an, se mențin în frun
tea elitei modeliștilor din ța
ra noastră.

S. BĂLOI 

tegoria junioare (50 m) : Aure
lia Oprișan; categoria juniori 
(100 m craul) : Nicolae Oprișan ; 
categoria seniori (100 m craul) : 
Ion Mariță.

Concursul, în totalitate, a re
liefat și disponibilitățile valo
rice excelente, încă nevalorifi
cate la cota maximă, pe care 
le au mulți dintre tinerii îno
tători din Lupeni, a scos în e- 
vidență cu pregnanță faptu] că 
acolo unde excelentele condiții 
sînt fructificate cu răspundere 
și interes se pot „naște" — și 
pot crește în ritm ascendent — 
talente cu care mișcarea spor
tivă din Valea Jiului în curind 
se va putea mîndri. Timidele 
încercări, din anii trecuți, de 
inițiere a unor mici concursuri 
— la care nu s-a renunțat nici
cum, și bine s-a făcut! — au 
condus la întrecerile de larg 
interes dc azi, cu alîtea valen
țe în plus de dezvoltare... Să 
mergem pe linia începută !

Și cile ar avea să le spună...
—Sinteți fotbaliști, nu ? 

— începu simplu bătrinul, a- 
dresindu-se portarului echi
pei, cel care deja începuse 
să citească ceva din revistă.

— Studenți, moșule, și-apoi 
fotbaliști — ii răspunse a- 
cesta.

— Asta-i foarte bine! Car
tea inainte de toate. Și eu 
am un fecior, mezinul, 
dent in F 
chetbalist.
ce fotbal 
Jac centri 
fost eu. .

Capita lă. E bas-
t. N-a vrut să joa-
tl. Eu doream să-l
u înaitntaș, cumi am
Adică inain taș cen-

zicefi voi acum.trai, cum
l-a plăcut insă baschetul și 
se ține de carte. Are numai 
note bune. Cind i-am spus 
că are azi niște condiții, pen
tru care trebuie să mulțu
mească prin rezultate deo
sebite în facultate și-n sport, 
mi-a spus că așa gindește și 
el. Mi-a părut bine. Astă-va- 
ră, tocmai venise de vreo 5 
zile acasă, primim o tele
gramă să vină la București, 
că trebuie să plece in turneu 
peste graniță. El știuse că va 
pleca. Dar nu ne-a spus să 
nu ne amărîm că stă așa pu
țin la noi. Ne-a trimis insă 
vederi și scrisori. Au cîștigat 
]>este tot.

Necunoscutul purta discu
ția cu pasiune și pricepere. 
Toți îl ascultau. Se aprinsese. 
Parcă lua el însuși parte la 
succesele echipei studențești

BOX

Minerul

Lupeni —

Voința.*

Tg. Jiu

12-6
Palatul cultural din Lupeni 

(ce sâ-i faci, yneori, din mo
tive pur financiare, sc mai uită 
„destinația" cite unui lăcaș ie 
spiritualizare!) a fost gazda, 
tot duminică, a unei gale de 
box. Pugiliștii din localitate 
(care există doar pentru eă 
există lingă ci un „sufletist* cu 
inimă largă, un antrenor fac
totum", se parc foarte neajuto
rat de conducerea A. S. Mine
rul) a primit replica boxerilor 
de la Voința Tg. Jiu.

Nu am asistat la gală, dar, 
după cum ne-a comunicat co
respondentul nostru din La- 
peni, Eugen Popa, doar e sin-» 
gură partidă — cea dintre Au
rel Narița (Lupeni) și loan Cio
ban u (Tg. Jiu), cîștigată deta
șat de primul — s-a ridicat, ca 
nivel tehnico-spectacular, la o 
valoare acceptabilă. Și a mai 
țost un meci, „nulul" dintre Ion 
Fugaru (Lupeni) și Vică FIo- 
rescu (Tg. Jiu) care, întrncîtva, 
a întrunit sufragiile publicului. 
In rest — partide submedio
cre. la periferia adevăratul ni 
pugilat, viciate și acestea, po 
alocuri, de slabul arbitraj preș-1 
lat.

Localnicii au cîștigat. 12—6. 
Concludent! Am fi putut să 
consemnăm doar rezultatul, co 
atare, destul de relevant Și 
cei ce nu au asistat și n-a» 
cunoștință de ce s-a întîmplat 
la Lupeni, poate ar fi scos ex
clamații de îneîntare („bat bă
ieții, sînt buni !*). De ce, insă, 
să falsificăm realitatea ? Ne 
mîndrim cu boxerii lupeneni, 
le dorim să „sprinteze irezisti
bil" spre succese și mai răsu
nătoare dar să nu uite că și 
față dc galele amicale (cu 
multi spectatori) trebuie sS 
manifeste maximum de interes. 
Și aceasta nu numai pentru că, 
praeedind astfel, își dovedw® 
seriozitatea și-și atrag noi ■ ■?* 
noi simpatizanți...

V. T.

din care făcea parte jiul său.
— Trebuie să fii devotat 

trup și suflet echipei în care 
joci și studiilor pe care le 
faci — continuă bătrinul. 
Nu-mi laud fiul dar dacă toți 
ar fi ca el...

Un roșcovan se strimbă, își 
scosese din sacoșă cărțile de 
joc și voia să-nceapă o par
tidă cu vecinul.

— Tu, i se adresă bătrinul 
știi cine a fost Mircea Da
vid ?

— Nu știu, ii răspunse a- 
cesta. privindu-1 de sus, deși 
auzise de. „11 dio".

— Mircea David nu pleca 
in deplasări cu astfel de cărți. 
N-ar fi ajuns pe atunci ingi
ner, dacă timpul liber și l-ar 
fi irosit astfel. Voi știți prin 
cite greutăți a trecut Mir
cea David. Vintilă, Ionică 
Bogdan și alții pînă au ajuns 
ingineri sau avocați ? Și, tot
odată, fiind și mari fotbaliști. 
Am să vă povestesc despre 
ei, despre cine vreți voi...

Cind a sosit clipa despăr
țirii, tinerii l-au părăsit cu 
părere de rău, ca pe un ve
chi prieten. Și nici n-avuse
seră timp să-l întrebe cum 
îl cheamă. Dac-ar fi intrat 
în vorbă cu el de Ia început 
cite puteau să afle! 
au ieșit din 
„moșul" le-a mai spus să nu 
fie diletanți, să fie buni 
fotbal și la carte...

Cine era ? Ce frujnos 
vorbit!...

Era, parcă, un simbol t 
dentul sportiv de altăd-it.ă. 
Un student și-un sportiv pa
sionat, care trecuse prin vre
muri grele, care nu cunost u- 
se bucuriile acestor ani ai 
tinereții lor. Un bătrîn ca
re gîndea mai mult decit 
mulți dintre ci...

C'îiul 
compartiment.

le-a

stu-

I. VICTOR
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RECUNOȘTINȚĂ
(Urmare din pag. a 1)

the Furdui. secretari ai comi
tetului orășenesc de part'd. Ion 
Raczch ser rotarul comitetului 
ie partid al minei, reprezen
tanții comitetului de direcție 
el minei Lupeni. ai organelor 
locale de ‘•lat. organelor sindi
cale, U.T.C si ai organizațiilor 

femei.
Cei prezenți la festivitate 

_4rmeazâ o coloană impresio
nantă care, in frunte cu fan
fara minieră, se îndreaptă spre 
impunătorul crup statuar ri
dicai in memoria martirilor că
zut» in G august 1929. Pârtiei- 
panfii la festivitate urcă trep- 
teJe de marmură care du la 
monumentul care im >rlali zează 
jertfa înaintașilor. La crupul 
Matuaî lac de gardă mineri, 
luptători ai gărzilor atriotice. 
tineri in uniforme albastre de 
pregătire militară pionieri V 
Fldenta păstrează un moment 
de reculegere, semn de pioasă 
recunoștință pentru înaintașii 
«are. prin jertfa lor supremă. 
&u contribuit la triumful cauzei 
clasei muncitoare. In acorduri
le „Marșului Eroilor", se depun 
coroane de flori din partea or
ganelor locale de partid și de 
rial, a organizațiilor de masă

și obștești, a colectivelor între
prinderilor și instituțiilor din 
oraș, iar din partea purtători
lor cravatelor roșii — jerbe de 
flori.

In continuare, coloana parti- 
cipanților la festivitatea solem
nă se îndreaptă spre uzina e- 
lectrică. Xici pe platoul unde 
cu 42 de ani in urmă s-au des
fășurat eroicele bătălii intre 
mineri și stăpinitorii vremii, 
stau tie asemenea de strajă, 
lingă plăcile comemorative, mi
neri. luptători ai gărzilor pa
triotice. pionieri. In lata plăci
lor de marmură care poartă 
încrustate cu litere de aur nu
mele martirilor, asistenta păs
trează un moment de reculege
re. Se intonează emoționantul 
Imn al minerilor”, iar în timp 

ce sirena sfîșie văzduhul. în 
fata plăcilor comemorative se 
depun coroane precum și jerbe 
de flori din partea unităților 
de pionieri.

Florile, multe și multicolore 
sînt un simbol al recunc șlinței 
generației de azi fată de eroii 
detașamentului combativ al 
muncitorimii miniere, al cin
stirii și admirației eterne al 
celor care au luptat și s-au 
jertfit pentru victoria cauzei 
clasei muncitoare, a idealurilor 
de dreptate și fericire pentru 
cei multi.

înainte de șut, la Uricani. minerii citesc ziarul...

MARȚI 10 AUGUST
Ift.OO Viața literară.
18.15 „Toate pinzelc sus!" — 

emisiune pentru pio
nieri.

18,45 Muzică populară.
19,00 Breviar juridic.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emi

siune pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.15 Seară de teatru. Pre

mieră TV : „Iașii in car-

R A D 0 ©
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PROGRAMUL I ; 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 8,08 
Matineu muzical; 8.30 La mi
crofon, melodia preferată: 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Atlas 
cultural; 10,00 Buletin de .știri; 
10,05 Muzică populară din Do- 
brogea; 10,30 Știți ? Răspun
deți •; 10,45 Valsuri din operete; 
11.00 Buletin de știri; 11,05 Me
lodii cu George Enaclie; 11,15 
Revista economică: 12.10 Reci
tal Lya Hubic; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13,15 Avanpremieră co
tidiană: 13,27 Cîntecul e pre
tutindeni; 14.00 Compozitorul 
săplămînîi; 14.38 Melodii popu

Flori și felicitări la ieșirea din șut
(Urmare din pag. 1) 

muncii (pe șase luni) cu 133 kg/post și a redus prețul de 
cost — in aceeași perioadă — cu 3,55 lei pe tonă. Frumoase 
succese de asemenea, raportează, in numele colectivului pe 
care il conduce, inginerul Ștefan ltobu, șejul sectorului V. 
Minerii acestui sector fruntaș au cinstit ziua lor extrăgind 
suplimentar sarcinilor peste 5 000 tone de cărbune, depă
șind productivitatea muncii pe șase luni, cu 182 kg/post și 
rcducînd prețul de cost cu 3.04 lei pe tonă.

Secretarul comitetului de partid, tov. Andrei Colda, 
felicită călduros colectivele de muncă și conducerile sec
toarelor fruntașe pentru realizările obținute în întrecerea 
socialistă, arătind însemnătatea și efectul pozitiv al vred
niciei lor pentru creșterea producției de cărbune, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe mină și creșterea aportu
lui minerilor de la Lonea in asigurarea combustibilului pri
mar necesar economiei naționale, pentru înfăptuirea pre
vederilor noului cincinal. Prin hărnicia minerilor, mina 
Lonea a extras de la începutul anului cca. 11 500 tone de 
cărbune cu o productivitate mai mare cu 75 kg/post decit 
sarcina planificată, a economisit in semestrul I, 0,5 mc

lemn de mină și 0,7 mc cherestea pe mia de tone extrase.
In aceste succese sînt materializate strădaniile a zeci 

și zeci de brigăzi fruntașe din toate sectoarele minei, cum 
sînt cele de la abataje, conduse de minerii Marin Ciubăr 
(+ 4 725 tone cărbune depășire a planului pe șapte luni), 
Trateu Molnar ( + 1471 tone), Ioan Solovan (+ 2 595 tone), 
Ioan Miclea 11 ( + 3 191 tone), Clement Birluț ( + 2 255 
tone), Zaharin Bălăuță (+ 2 762 tone), Ch. Hagiu ( + 3 077 
tone), Constantin Chițoiu ( + 2 303 tone), ca acelea de la pre
gătiri conduse de Teodor Flutur (+ 412 mc), Gherasim 
Fiitb și altele, care au fost felicitate, în cadrul sărbătoresc 
al adunării spontane a colectivului minei, pentru vrednicia 
și dăruirea lor în munca.

Felicitări însoțite de frumoase buchete de flori, de 
urări de sănătate și putere de muncă, au fost adresate mi
nerilor de către un grup de pionieri.

A fost o surpriză, generatoare de emoție și mindrie 
pentru minerii harnici de la Lonea, un gest semnificativ, 
de ziua lor. Un moment marcant de prețuire, de stimă și 
simpatie colectivă față de fruntașii in muncă, un moment 
pe care dorim să-l vedem reeditat cit mai des și la cit 
mai multe unități miniere din bazinul nostru carbonifer.

Io(i comuniștii - educatori, agitatori mllitantiI
.(Urmare din pag. 1)

• l-kipanții la dezbateri. Dovc- 
■■♦Tind că înțeleg, că au .pătruns

• magistralele idei, propuneri 
-»fc secretarului nostru general, 
«ă sînt intrutotul de acord cu 
epi ritul acestora. comuniștii 
tare s-au înscris la cuvînt au 
analizai diferitele aspecte ne
gative din viața colectivului, 
ți-au exprimat hotărârea să 
muncească fără preget pentru

'înlăturarea lor.
— Propunerile tovarășului 

Wicolae Ceaușescu, m-au im- 
t»-cs:onat profund și sînt foar
te bine venite — spunea în a- 
3 un are mecanicul Grigore Ciu- 
irea. Influențele ideologiei bur
gheze, apucăturile străine de 
spiritul clasei muncitoare, des
pre care știm cu toții că se 
manifestă și la unii tineri ai 
noștri, trebuie să primească o 
replică • holărîtă. fermă. Soco
tesc că față de asemenea maj 
nifestări combativitatea noas
tră, a comuniștilor nu s-a ma
nifestat cu destulă tărie. A- 
eeasla prin faptul că nu s-a 
rfăcut destul pentru educarea 
muncitorilor, pentru sporirea 
fermității lor revoluționare. Nu 
am urmărit cu suficientă grijă 
conduita tineretului în produc
ție și în societate. Dezvoltarea

opiniei combative, a intoleran
ței față de apucăturile nedem
ne de spiritul nostru muncito
resc — iată ce trebuie să preo
cupe în mod deosebit organi
zația noastră de comuniști. Dar, 
pentru aceasta mai mult tre
buie făcut și pentru educarea 
politico-ideologică a comun iș

ti tilor. Faptul că — dau un sin
gur exemplu — avem foarte 
puține abonamente la presă — 
denotă slaba muncă educativă 
a organizației de partid.

— Ca miner și comunist țin 
să reafirm aici, în adunarea de 
partid, înalta prețuire pe care 
eu personal, ca de altfel toți 
oamenii din brigada mea e a- 
cordăm programului trasat de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu — 
spunea minerul șef de briga
dă loan Onuț. Măreția, valoa
rea acestui program constă toc
mai în faptul că el se referă 
la om, la formarea omului e- 
pocii noi pe care toți o trăim 
și o făurim. Deși colectivul 
nostru e un colectiv disciplinat, 
este loc pentru mai bine. Res
pectul unora pentru muncă, 
pentru tovarășii lui mai lasă 
de dorit. Sînt și-n colectivul 
nostru oameni care întârzie, 
care fac absențe, care chiulesc. 
Față de ei trebuie să devenim 
exigenți ; să formăm din fiej-

care membru al colectivului 
sectorului un cetățean conști
ent de responsabilitatea lui, de 
titlu) de miner, de muncitor al 
societății socialiste. Mă deran
jează ca om, ca locuitor al a- 
cestui oraș, atentatorii la liniș
tea publică, la buna cuviință, 
tinerii cu apucături de vaga
bonzi. Mă supără ma> ales că 
nu-1 „deranjează nimeni", în 
multe cazuri nici oamenii or
ei inei publice.

Mai mulți muncitori din 
sector, între care Ioan I. 
Raczek, Nieolae Pleș, Carol 
Grohman, au apreciat progra
mul de măsuri elaborat de 
conducerea partidului, mai ales 
pentru atenția ce e acordă ti
neretului, formării sale în spi
ritul unei concepții sănătoase, 
a responsabilității față de me
nirea lor în societate. Faptul că 
în sector mai sînt tineri ca 
L. Geczo, Pan tea. Emil Dumi
tru, care absentează, chiulesc 
sau manifestă lipsă de res
pect față dc muncitorii mai 
vîrstnici. denotă că nici oiga- 
nizația U.T.C. nu a muncit 
destul de stăruitor pentru a-i 
îndrepta ; nu a existat con
secvență, o intransigență con

tinuă. neiertătoare față de 
apucăturile lor.

— Ca munca educativă . «ă 
aibă eficiență sporită este, njj- 
ccsar ca toți comuniștii să de- 
,vmă educatori, să aibă, o atitu-? 
cline combativă lată de aba
terile disciplinare, a spus In 
adunare tov. Alexandru Rusu. 
Tocmai această cerință ne-o 
pune In față secretarul gene
ral. Or, să recunoaștem, nu 
toți membrii de partid manifestă 
combativitate. E ușor să spui 
, dați-1 afară pe cutare, nu face 
doi bani1'. Dar asta înseamnă 
că-1 dăm rebut societății. Deci, 
cine pierde ? Tot soc:ctatca.

Comuniștii trebuie să fie a- 
gitatori, militanți combativi, 
pentru educarea comunistă a 
oamenilor, prezențe dinamice, 
active In sînul colectivului. în 
perfecționarea muncii politico- 
educative — iată linia de con
duită pentru care au optat par
ticipant» la adunarea dc partid 
a organizației sectorului III al 
minei Lupeni. votînd progra
mul de măsuri elaborat de a- 
dunare în vederea îmbunătăți
rii activității de partid pe 
frontul ideologic, educațional;

A trecut mai bine de o lu
nă și jumătate de cinci clo
poțelul a vestit începutul 
multașteplatei vacanțe de va
ră. Acest al patrulea trimes
tru școlar, cum bine a fost 
numit, are în concepția pe
dagogică modernă o deose
bită importanță educativă, de 
unde și atenția cu totul a- 
parte care i se acordă. Pen
tru că ce este, de fapt, va
canța de vară dacă nu o mo
dalitate specifică de educa
ție îmbinată cu odihna bine
meritată după un an de 
școală ?

Ca in fiecare an, educato
rii au rezervat pionierilor și 
școlarilor din Valea Jiului 
un program bogat și atractiv 
de petrecere a lunilor de va
canță, pregătit cu mult îna
inte și permanent îmbună
tățit pe parcurs potrivit su
gestiilor și propunerilor mi
ilor de . beneficiari". Nenu
mărate au fost activitățile 
care s-au consumat pină a- 
cum pe terenurile de sport, 
pe crestele munților, pe pla
jele însorite ale mării, pe 
drumurile patriei ori in ca
drul caselor pionierilor, prin 
grija Consiliului municipal al 
Organizației pionierilor și a 
fiecărui. colectiv didactic in 
parte. Dacă aici vom aminti 
doar cițeva e pentru că din 
multitudinea lor am fost ne- 
voiți să reținem doar pe cele 
inai semnificative. Ca și în 
anul trecut expedițiile pionie- 

^■rești au constituit probe ale 
curajului, calităților gospodă
rești și nu in ultimul rind, 
ale posibilităților fizice. Ca 
niște veritabili exploratori 
pionierii au parcurs itinera- 
rii dificile in inima munți
lor, aii făcut măsurători me
teorologice minuțioase, au a- 
dunat exemplare interesante 
din flora locurilor etc. iar 
ciștigul a fost, fără îndoială, 
multiplu, el repercutindu-se 
și asupra fortificării organis
mului dar și asupra consoli
dării și sporirii cunoștințelor 
de la orele de curs. De la 
Liceul Vulcan 10 pionieri, 
conduși, de profesorul Ion 
Ancuța, au realizat o expe
diție. denumită simbolic „Ter
ra", pe traseul Cimpa, Voie- 
vodu, Șurianu, Ciungetu, Mă- 
laia. pînă la Horezu, iar pio
nierii de la Liceul Uricani 
conduși de profesorul Ion 
Danciu și-au fixat drept o- 
biectiv Retezatul și de aceea

expediția lor a fost botezată 
„Șoimii Retezatului". Un iti
nerar îndrăzneț au parcurs 
și membrii expediției ..Paju
ra", patronată de Casa pio
nierilor din Petroșani. înso
țiți de alpinistul Silviu Vla
dislav, conducătorul cercului 
de specialitate de la această 
casă, copiii înarmați cu cor
turi, saci de dormit, instru
mente meteorologice ele. au 
străbătut timp de mai bine 
de o săptămină potecile mun
ților Făgăraș intorcindu-se a- 
casă cu nenumărate exem-

Pe cărările 
însorite 

ale vacanței
plare de roci, plante, insecte 
etc. care vor îmbogăți colec
țiile cercurilor.

O acțiune deosebit de utilă 
și atractivă, inițiată, pentru 
prima dată anul acesta de 
către Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor este 
cea intitulată „La pas prin 
județ", in scopul cunoașterii 
aprofundate a județului in 
care trăiesc, parlicipanții la 
această acțiune parcurg pe 
jos zilnic cite 15—20 km pe 
zi prin localitățile hunedore- 
ne, înlilnindu-se cu colegi 
de-ai lor, cu săteni, cunoscînd 
monumentele istorice intilnite 
in cale, obiectivele industriale 
și turistice. Masa și-o pre
pară singuri tar cazarea le-o 
asigură școlile, părinții co
piilor din comunele străbă
tute iar atunci cind condi
țiile atmosferice permit, ei 
dorm chiar in șuri și adă
posturi ale ciobanilor. Un 
grup de copii dc la Școala 
generală nr. 5 Pelrila, care 
au inaugurat această acțiune, 
s-a și întors acasă, urmind 
să plece pe același itinerar 
de aproximativ 10 zile încă 
două grupuri de pionieri și 
școlari din Petroșani.

In ceea ce privește taberele 
autofinanțate acestea au fost, 
din diverse motive, mai pu
ține decit în alți ani, fiind 
organizate la cabanele Vul
can, Cimpu lui Neag și Bu
ia. Ele s-au bucurat de par

A fost inaugurat ștrandul tineretului

naval" dc Vasile Alcc- 
sandri.

21,45 Oameni și fapte. Repor
taj de Simion Blue.

21,55 Aspecte de Ia concursul 
și festivalul de muzică 
ușoară „Lotca de aur" 
Brăila 1971.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Campionatele europene 

dc atletism. Aspecte de 
Ia festivitatea de deschi
dere și finalul cursei 
de 10 000 m.

întreținerea 
monumentelor pragheze

Sini puține orașe europene 
în care să se păstreze neal
terate ansambluri întregi de 
monumente din toate veacu
rile ultimului mileniu așa 
cum se întâlnesc in Praga. 
Fiecare stil arhitectonic și-a 
lăsat aici martori în sute de 
castele, cetăți, in cartiere în
tregi, în clădiri ce adăpos
tesc muzee, expoziții, arhive.

O recentă statistică întoc
mită de municipalitatea ora
șului arată că in Praga există 
2 300 de monumente de ar
hitectură, artă și cultură de
clarate valori ale statului. 
Cea mai mare parte o for
mează clădirile de locuit ce 
se remarcă prin îndrăzneala 
și fantezia arhitecturală și 
ca»c, în același timp, și-au 
legat trecutul de figuri ilus
tre ale vieții artistice, cultu
rale și științifice. In numărul 
total sînt socotite și cîteva 
zeci de palate cunoscute în 
întreaga lume, peste 100 de 
construcții bisericești, zece 
turnuri impunătoare, 53 de 
clădiri de mare valoare ar
hitecturală, 5 poduri și via
ducte, 18 monumente arheo
logice, 7 ziduri de apărare și 
altele.

Este firesc, deci, ca edilii o- 
rașului să se preocupe con
stant de păstrarea și conser
varea acestei prețioase moș
teniri a trecutului, care de 
mult a conferit metropolei 
de pe Vltava și denumirea 
de craș-muzeu. Cartiere în

tregi, in special Hradcany, 
cu castele datînd din seco
lul IX — azi reședința pre
ședintelui republicii — Mala 
Strana, cindva cartierul nobi
lilor și al marilor comercianți, 
principalele muzee și galerii 
de artă, Stare Mesto, înglo- 
bînd in perimetrul său uni
versitățile Carolina, prima in
stituție de acest gen din Eu
ropa centrală, și Clementina, 
sînt supuse unui intens tra
tament de asanare, recon
strucție și de mai bună folo
sire a spațiilor. Aceleași mo
tive au condus, în primăvara 
acestui an, declanșarea unei 
acțiuni de înlocuire a patinei 
vremii, atît de caracteristică 
pentru Praga, cu culori vii, 
luminoase.

Această activitate complexă 
de păstrare a tot ceea ce are 
frumos și prețios Praga. la ca
re participă deopotrivă arhi- 
tecți, constructori, oameni de 
știință și artă, face parte din 
planul general de dezvoltare 
în perspectivă a capitalei 
cehoslovace. Dacă anul tre
cut pentru lucrările de restau
rare și conservare au fost ne
cesare 125 milioane de coroa
ne, în actualul cincinal statul 
alocă în scopul continuării 
acestei importante opere, pen
tru lucrări de sistematizare 
și modernizare, precum și 
pentru ridicarea unui număr 
mai mare de locuințe, im
portanta sumă .de 40 miliarde

Sîmbătă după-amiază. intr-un 
cadru sărbătoresc, a avut loc 
inaugurarea ștrandului tinere
tului din orașul Petroșani (Var
ii ița). Noua bază sportivă și de 
agrement a fost realizată prin 
muncă voluntar-patriotică pres
tată de peste 300 de tineri, e- 
levi de la școala uzinală și 
uteciști de la U.U.M.P. Efor
turile depuse în cele peste 
18 000 de ore tic muncă entu
ziastă au fost concretizate prir.

realizarea unui bazin de înot 
cu dimensiuni de 30X12 m, ca
bine și vestiare moderne, apa
rate pentru exerciții fizice.

Cu acest prilej autorii fru
mosului ștrand și-au manifestat 
dorința de a participa și în 
continuare la acțiuni de acest 
gen, mulțumind în același timp 
conducerii Uzinei dc utilaj mi
nier pentru prețiosul ajutor a- 
cordal

Simion POP, 
activist U.T.C.

Va apare o nouă grădină de vară ?
In fața restaurantului „Zori 

de zi" din Lonea s-a amena
jat de curind o zonă verde cu 
alei și un platou cu savură. 
Pe acest platou se poate ame
naja o grădină de vară unde 
să se poată servi o bere, gră

tar, cîmăciori și altele, Rămîne 
doar ca prin dotarea cu mese, 
scaune și umbrele, T.A.P.L. Pe
troșani să transforme terenul 
intr-o grădină de vară. Locui
torii din această parte a ora
șului o așteaptă cu nerăbdare

lare 15,00 Buletin dc știri; 15,05 
Preludii și intermezzo din o- 
pere; 15,20 Noi înregistrări de 
lieduri: 15,40 Pagini orches
trale din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal: 16,15 Cîntc
cul săptămînii; 16,30 Melodii 
de Paul Urmuzcscu și Petre 
Mihăescu; 16.50 Publicitate ra
dio: 17.00 Radi ocneieloped ie
pentru tineret: 17.30 Concert dc 
muzică populară: 18.00 Orele 
scrii; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate: 
20.40 Din înregistrările violo
nistului Nicu Stăncscu: 20.55 
Știința la zi ; 21,00 Revista șla
gărelor: 21,30 Bijuterii muzi
cale: 22,00 Radiojurnal: 22,30 
Concert de seară; 22.55 Mo
ment poetic: 23.00 Concert de 
seară (continuare); 24.00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

ticiparea a numeroși copii 
care au petrecut clipe minu
nate în mijlocul naturii în 
cadrul întrecerilor sportive, 
excursiilor in împrejurimi, 
focurilor de tabără ș.a.m.d. 
La acest capitol se înscriu 
și numeroasele participări la 
taberele rezervate copiilor 
care s-au remarcat intr-un 
anumit domeniu de activi
tate, la taberele de odihnă 
de la mare și din diverse 
stațiuni precum și excursiile 
prin țară cu trenul sau auto
carul Astfel de excursii au 
realizat pină acum școlile 
generale nr. 4 Vulcan, nr. 4 
Petroșani, nr. 1 Pelrila. nr. 
2 Lonea ș. a.

Și, in sfîrșii, nu putem o- 
mite din rîndul activităților 
de vacanță întrecerile la mi- 
nifotbal dotate cu cupa „Cra
vata roșie". Aceste întreceri, 
rezervate copiilor de pînă la 
12 ani, se vor încheia în 
preajma zilei de 15 august 
cind va fi desemnată cîști- 
gătoarea pe municipiu. Efoar
te posibil ca echipa cîștigă- 
toare din Valea Jiului să fie 
invitată la finala pe (ară ca
re se va desfășura la Con
stanța.

In timpul ce a mai rămas 
pînă la deschiderea anului 
școlar vor fi continuate ac
tivitățile de natura celor a- 
mintite mai sus realizindu-se, 
bineînțeles, și altele noi. In
tre acestea din urmă trebuie 
să menționăm concursul de 
orientare turistică dotat cu 
trofeul „Aurul verde", a V-a 
ediție a competiției de fot
bal dotată cu. cupa „Cute
zătorii" și, mai ales, acțiu
nile de muncă patriotică la 
diverse puncte din municipiu 
unde pionierii și școlarii iși 
vor aduce o substanțială con
tribuție la amenajarea unor 
spații verzi, la plantarea de 
pomi, la curățirea incintelor, 
etc.

Alături de toți copiii țării 
pionierii și școlarii din^Valea 
Jiului profită din plin de 
clipele însorite ale verii jor- 
tifieîndu-și mintea și trupul, 
acumulind noi cunoștințe, a- 
profundîndu-și educația pa
triotică, vegheați cu grijă de 
cadre didactice, de părinți, 
de întreaga societate pe care 
mîine sînt chemați s-o con
ducă. Pentru acest mîine se 
pregătesc ei încă de acu»n.

C. P.
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impresionează profund 

grija partidului

Munca noastră — 
în folosul nostru

(Urmare din pag. 1)

nic la sectorul general de la 
E. M. Lonea și am 3 copii. 
An de an, am simțit atit ea, 
cit și copii mei, efectul mă
surilor luate de conducerea 
partidului.

Noua măsură mă bucură 
pentru că ne va aduce și de 
acum înainte un sprijin sub
stanțial care ne va permite

să asigurăm copiilor o viață 
și mai frumoasă. De aceea, 
consider că noi, părinții, a- 
vem în primul rind datoria 
să creștem copiii în spiritul 
dragostei și recunoștinței 
față de partid.

Țin să arăt că pcn’ru mine 
și pentru ortacii mei de 
muncă, această hotărire con
stituie un puternic imbold 
în muncă.

De aceea mă angajez, să 
depun toate eforturile penii n 
ca sectorul unde lucrez să-șj 
realizeze și să depășească 
sarcinile de plan, iar în cali
tatea mea de comunist să 
lupt necontenit pentru înfăp
tuirea politicii P.C.R., de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

(Urmare din pag. 1) 

sebită a partidului și stalului 
nostru, a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, pentru familiile 
eu copii mulți și cu venituri 
mai mici.

Hotărîrea m-a impresionat 
profund. Atît ca părinte, cit 
.și ca educator căruia-i stau 
in fală sute și tute de copii, 
în fața cărora viitorul își 
deschide larg și generos por
țile. Pentru mine, penii u co
legii mei și pentru toți oa
menii muncii este ți un im
bold în munca de fiecare zi, 
conșticnți fiind că muncind

mai bine, trăim mai bine. In 
această hotărîre văd aplica
rea neabătută a politicii ge
nerale a partidului nostru de 
creștere continuă a nivelului 
de trai a) poporului, de îm
bunătățire a vieții materiale. 
Sin tem mîndri și fericiți că 
trăim și muncim într-o ast
fel de țară și epocă înflori
toare în care sînt create toa
te condițiile pentru a nc creș
te și educa copiii. încrezători 
în politica Partidului Comu
nist Român, caracterizată 
prin înaltă responsabilitate 
și înțelepciune fața dc tine
rele vlăstare ale patriei.

LUMINA !

Elevii
răspund 

„prezent"
Elevii răspund „prezent", fo 

această vacanță, la acțiunile 6» 
muncă patriotică. Peste 66 009 
de școlari lucrează pe șantie
rele naționale și locale ale ti
neretului; alți 90 750 participi 
la construcția unor așezăminte 
școlare, în timp ce aproape 
350 000 participă la diverse ac
tivități în întreprinderi indus
triale. pe șantiere de irigații, 
în unități agricole.

în județul Alba, de exemplu, 
elevii își aduc contribuția '•£ 
modernizarea drumului națio
nal Câmpeni — Beiuș. la ridi
carea noului local al Liceului 
din Sebeș etc. Elevii bihorenl 
ajută și ei la recoltatul fruc
telor din livezi, lucrează în pe
piniere sau muncesc pe șan
tierele de construcții de 1* 
Chiștag și Nucet Menționăm, 
de asemenea, cele 118 brigăzi 
de muncă patriotică ale eleve
lor din județul Botoșani, care 
iau parte la construcția a 
școli, dispensare și ateliere 
școală, la prășilul culturilor de 
porumb, la lucrările de întreți
nere a tinerelor plantații. îm 
vederea combaterii eroziunii so
lului.

Cu același elan tineresc, 
participă la munca patriotică; 
și elevii din celelalte județe 
ale țării.

(Agei preș)

Mica 
publicitate

Vind Dacia 1 I»0. CumpH 
butelie. Adresați-vă adminis
trației ziarului.

★

T.A.P.L. PETROȘANI 
angajează

3 zidari
3 zugravi
2 dulgheri
Condițiile de salarizare — 

conform H.C.M. 914/1968.

★

Zdrobiți de dure*e mania — 
Floarea, frații — Doina. N®J» 
și Simona anunță împlini
rea unui an, azi 10 augve! 
1971. de ia decesul fiului și 
fratelui lor, soldat Șerben 
Dumitru. Cei dragi nu-1 voi' 
uita niciodată



4 Steagul roșu

Vizita unei delegații române 
în R. D. Germană

BERLIN 9. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju tran
smite : La invitația ministrului 
pentru îndrumarea și controlul 
consiliilor regionale și raionale 
din R.D.G.. Fritz Scharf enstein. 
o delegație română condusă de 
președintele Comitetului de Stat 
pentru economia și administra
ția locală din Republica Socia
listă România. Petre Blajovici, 
R făcut o viz’tă oficială în RD G. 
Cu acest prilej, a avut loc un

schimb de păreri privind adîn- 
cirea relațiilor de colaborare 
între cele două țâri în sectoare 
ale administrației și industriei 
locale și au fost stabilite mă
suri în acest scop ; s-au stabilit, 
totodată, vizite de specialiști 
în vederea unor schimburi de 
experiență între ministerele 
respective și pentru indentifi- 
carea sectoarelor de interes co
mun pentru adîncirea relațiilor 
dintre cele două organisme.

Lucrările Comitetului OJV.U.
Declarațiile secretarului general 

al Partidului Comunist Dominican
pentru teritoriile submarine

Astronauții navei „Apollo-15
HAVANA 9 (Agerpres». — In- 

tr-un interviu acordat ziarului 
cubanez ,Grenma“, cu prilejul 
vizitei pe care a efectuat-o în 
Gub... Narciso Isa Conde, secre
tar general al Partidului Co
munist Dominican, a declarat 
că în țara sa are loc în pre
zent un larg proces de unire 
șl organizare a mișcării mun

citorești. El a relevat că acest 
proces este favorizat de ascu
țirea contradicțiilor de clasă și

■
blica Dominicană există peste 
400 000 de șomeri, represiunile 
și actele teroriste ale organiza
țiilor de extremă dreaptă, spri
jinite de autorități, lovesc crunt 
în elementele democratice.

Intervenția delegatului roman au revenit la Houston

A fost semnat
Tratatul de pace, prietenie 
și colaborare sovieto-indian
DELHI 9 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că Ia Del
hi a fost semnat Tratatul de 
pace, prietenie și colaborare 
dintre U.R.S.S. și Republica 
India. Documentul a fost sem
nat de miniștrii de externe ai 
celor două țări. Andrei Gro- 
cnîko și Swaran Singh.

Tratatul consemnează dorin
ța părților de a extinde și a- 
dinci relațiile de prietenie, ho- 
tărîrea lor de a contribui la 
întărirea păcii și securității, de 
a depune eforturi in direcția 
destinderii și lichidării defini
tive a rămășițelor colonialismu
lui. Tratatul exprimă încrede
rea părților în pricipiile coexis
tenței pașnice și colaborării 
dintre state cu sisteme social- 
politice diferite, precum și con
vingerea că problemele interna
ționale pot fi rezolvate numai 
pe calea colaborării și nu a 
conflictelor. Părțile vor respec
ta în relațiile dintre ele princi
piile independentei, suveranită
ții. integrității teritoriale și ne
amestecului în treburile interne. 
Ele iși exprimă hotărîrea de a 
voatiaua eforturile pentru asi

gurarea și întărirea păcii în 
Asia Și in întreaga lume, curma
rea cursei înarmărilor, realiza
rea dezarmării generale și to
tale sub un control internațio
nal efectiv.

Tratatul subliniază că cele 
două țări vor întreține con
tacte regulate în principalele 
probleme internaționale de in
teres mutual. Ele vor adînci 
colaborarea reciproc avantajoasă 
în domeniile economic, științi
fic și tehnic. Fiecare parte, re
leva tratatul, declară că nu va 
participa la nici o alianță în
dreptată împotriva celeilalte 
părți. Fiecare parte se obligă 
să se abțină de la acordarea 
oricărui ajutor unei a treia 
ți participante la un conflict 
militar împotriva celeilalte păr
ți ; in cazul cînd una din părți 
va fi obiectul unui atac sau a- 
menințări cu atacul. părțile 
semnatare vor proceda neîntâr
ziat la consultări reciproce în 
scopul eliminării pericolului și 
adoptării de măsuri corespun
zătoare.

GENEVA 9 (Agerpres). — La 
Geneva continuă lucrările Co
mitetului O.N.U, pentru terito
riile submarine. După încheie
rea dezbaterilor generale, dis
cuțiile s-au concentrat asupra 
unor aspecte juridice și teh
nice pe care le implică coope
rarea internațională în zonele 
marine.

In subcomitetul II (unul din 
organele principale ale Comite
tului pentru teritoriile subma
rine), care are sarcina de a e- 
labora o listă a subiectelor și 
problemelor privind dreptul ma
ritim — printre care cele refe
ritoare la regimul mării libere, 
platoul continental, marea te
ritorială și zona contiguă, pes
cuitul și conservarea resurselor 
biologice ale mării, a luat cu- 
Kântul delegatul României dr.

Tudor Mircea. In ceea ce pri
vește maniera generală de 
aborda problemele de drept 
maritim menționate, a spus de
legatul român, noi considerăm 
că soluțiile ce vor fi preconi
zate trebuie să țină seama de 
principiile fundamentale alo 
dreptului internațional înscrise 
în Carta O.N.U. și reafirmate 
în numeroase alte documente 
internaționale. Pornind de la 
aceste principii. noua etapă 
care se conturează în codifi
carea și dezvoltarea progresivă 
a dreptului maritim necesită 
contribuția tuturor statelor pen
tru a duce la rezultate pozitive.

Ca și alți membri ai Comi
tetului — a continuat vorbito
rul — România este profund 
interesată în a se găsi, pentru

fiecare din problemele ce vor 
fi discutate, soluții care să țină 
seama de drepturile și intere
sele legitime ale țărilor rive
rane, fără a afecta sau restrîn- 
ge libertatea de navigație, pes
cuit și cercetare științifică în 
marea liberă. Soluțiile preconi
zate trebuie să țină scama de 
drepturile și interesele tuturor 
statelor.

In acest domeniu, a spus de
legatul român, aplicarea prin
cipiului universalității trebuie 
privită sub aspectul necesității 
de a se asigura egalitatea su
verană a statelor, dreptul lor de 
a participa direct la acțiunile 
internaționale și la instrumen
tele juridice în care sînt încor
porate rezultatele acestor acti
vități.

India

Cîteva milioane 
de sinistrafi

DELHI 9 (Agerpres). — Șase 
state ale Indiei — Himachal 
Pradesh. Punjab, Uttar Pradesh, 
Bihar. Bengalul occidental și 
Assam — sînt, în prezent, afec
tate de inundațiile provocate de 
ploile diluviene care s-au abă
tut asupra țării în ultimele zile. 
Apele au devastat mari supra
fețe agricole și amenință să 
inunde numeroase orașe, prin
tre care și capitala statului 
Bihar.

Autoritățile depun eforturi e- 
nergice pentru a veni în aju
torul celor sinistrați i potrivit 
agenției France Pressc, numă
rul lor se ridică la cîteva mi
lioane. In zonele înconjurate de 
ape, alimentele și medicamentele 
sînt parașutate de aviația mi
litară. In apropiere de Khaga- 
ria, relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă, mii de ță
rani și militari depun eforturi 
pentru a împiedica ruperea di
gurilor și inundarea orașului.

Greva docherilor americani
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Greva docherilor din 24 por
turi de pe litoralul vestic 
al Statelor Unite continuă, 
iar conducerea Sindicatului 
muncitorilor portuari a a- 
nunțat că, în ultimele zi
le, nu s-a ajuns la nici un 
progres în cadrul convorbirilor 
cu cercurile patronale. Telegra

me din San -Francisco infor
mează că, în scopul exercitării 
de presiuni asupra greviștilor, 
companiile implicate recurg la 
masive concedieri de muncitori. 
Cei peste 15 000 de docheri, 
care au început actuala lor ac
țiune revendicativă la 1 iulie, 
cer îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și salarizare.

TURCIA î Pe o stradă din Izmir,

Noi tulburări
în Irlanda de nord

BELFAST 9 (Agerpres). — 
Irlanda de nord a trecut sîm- 
bătă și duminică prin unul 
din cele mai violente week 
end-uri din ultimii doi ani, 
tulburări fiind semnalate la 
Belfast, Londonderry, Lurgan, 
Ballylumford. In cursul cioc
nirilor de stradă care au a- 
vut loc între trupele brita
nice și grupuri de persoane 
înarmate au fost răniți patru

civili. Forțele britanice 
înregistrat patru răniți și 
mort. In comitatul Antrim o 
centrală electrică a fost grav 
avariată de o explozie .care 
însă nu a făcut nici o vic
timă.

După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al trupelor 
britanice, „foarte rar s-au"tras 
la Belfast atîtea focuri de 
armă într-o noapte“. Este po-

au 
un

sibil ca peste cîteva zile, cu 
ocazia ceremoniilor de la 12 
august, prin care protestanții 
vor sărbători victoria lor de 
la Londonderry asupra cato
licilor, Ulsterul să cunoască 
un nou val de violență. Au
toritățile au luat măsuri de 
mobilizare și securitate ex
cepționale. Pînă miercuri, in 
Irlanda de nord urmează să 
sosească 1 800 soldați
britanici.

HOUSTON 9 (Agerpres).
— Echipajul navei spațiale 
„Apollo-15” a revenit dumi
nică seara la Houston — ul
tima etapă a misiunii înce
pute o dată cu lansarea Ia 
26 iulie de la Cape Kennedy. 
David Scott, James Irwin și 
Alfred Worden au 
timpinați la baza 
Ellington de membrii 
liilor lor. de personalități 
din conducerea N.A.S.A. și de 
peste 2 500 de specialiști și 
tehnicieni ai agenției spația
le.

La bordul avionului s-a a- 
flat și a doua tranșă, de 
aproximativ 42 kg, a probe
lor de rocă culese pe Lună 
(prinia sosise deja la Hous
ton duminică dimineața) In 
afara colaborării cu geologii 
în cercetarea mostrelor, 
Scott. Irwin și Worden ur
mează să prezinte specialiș
tilor, cit mai amănunțit cu 
putintă, fiecare moment al 
misiunii, în vederea valorifi
cării la maximum a rezulta
telor — considerate «loja 
drept deosebit de valoroase
— ale călătoriei lor spațiale. 
Este de așteptat ca această

fost în- 
aeriană 

fanii-

retrospectivă să dureze două 
săptămini. Astronauții au 
fost scutiți, după cum se 
știe, de perioada de caranti
nă de 21 de zile, rezultatele 
primelor trei aselenizări in
dicând că nu există perico
lul unei contaminări cu ger
meni lunari.

La Centrul spațial este re
simțită încă emoția provoca
tă de deschiderea a numai 
două din cele trei parașute 
principale, defecțiune ce a 
avut drept rezultate un con
tact cu suprafața oceanului 
cu viteza de 11 m pe secun
dă, față de 4,5 m pe secundă 
cit ar fi trebuit să fie vite
za normală. Astronauții au 
suportat însă cu bine șocul. 
In legătură cu 
final. Thomas 
ordonatorul logistic 
rațiunii 
nunțat i 
capsulei 
parașuta in cauză, au 
transportate Ia Houston 
bordul aceluiași avion 
i-a adus pe astronauți. 
tru a se încerca descoperirea 
cauzelor defecțiunii.

acest incident 
Obriant. co

al ope- 
de recuperare, a a- 
ă stratul izolator al 
spațiale, precum și 

fost 
la

Notă de protest

care 
pen-

PARIS 9 (Agerpres). 
nouă experiență nucleară 
franceză a fost efectuată du- 

atolului 
— in- 
France 

Un purtător -le cu- 
nipon al 
mențio- 

a anunțat că 
o no- 

guvernului 
aceas-

întrevedere
U Thant rs

NAȚIUNILE UNITE 9 (Acer- 
pres). — Seci
O.N.U., U Thant, a conferit du
minică seara cu secretarul de 
stat aj Statelor Unite. William 
Rogers. întrevederea a fost con
sacrată, relevă agenția France

Presse. examinării situației din 
Pakistan și Orientul ' Apropiat 
Rogers a fost însoțit de adjunc
tul său pentru problemele O- 
rientului Apropiat și Asiei de 
sud. Joseph Sisco, reîntors de 
curînd dintr-o vizită în Israel.

minică, deasupra 
Mururoa din Pacific 
formează agenția 
Presse.
vînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, 
nează agenția. 
Japonia a adresat luni 
tă de protest 
francez in legătură cu 
tă experiență.

A explodat...
BONN 9 (Agerpres). — O 

bombă datind din cel de-al 
II-lea război mondial a ex
plodat la Miinchen, distru- 
gind un depozit de autotu
risme. Nu s-a dat nici o ex
plicație asupra cauzelor rare 
au dus la explozia bombei, 
care se afla la doi metri sub 
planșeul de beton al depozi-^ 
tv.lui. )

m;

In anul 1910...

Sandor 
Andras

a adăugat că

Peste 50 000 de specta
tori au urmărit la 
rejucarea finalei 
U.R.S.S." la fotbal

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subun.tatea Petroșani 40 3L-0

© Duminica a sosit la Pekin, 
într-o vizită de prietenie, o de
legație guvernamentală soma- 
leză, condusă de Omar Artch 
Ghalib, ministrul afacerilor ex
terne.

Q Cea de-a noua lună de 
funcționare pe suprafața astru
lui nopții a aparatului auto
propulsat sovietic ..Lunohod-1" 
se apropie de sfirșit. Vehiculul 
selenar efectuează în prezent 
cercetări în conformitate cu 
programul alcătuit pentru a ze
cea zi lunară. La 6, 7 și 8 au
gust aparatul a efectuat măsu
rători în poziție staționară. Po
trivit datelor telemetrie© pri
mite în ședința de legătură 
prin radio care a avut loc la 
8 august, starea sistemelor de 
bord și a aparatajului științi
fic al lunomobilului este satis
făcătoare.

@ După cum anunță agenția 
Khaosan Pathet Lao, între pre
ședintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, 
prințul Sufanuvong, și șeful gu
vernului de la Vientiane, prin
țul Suvanna Fuma, continuă 
schimbul de mesaje în legătu
ră cu soluționarea politică a 
problemei laoțiene.

© Cuba ar urina să devină 
cea de-a noua țară socialistă 
cu care Peru întreține relații 
diplomatice, a declarat la o con
ferință de presă președintele 
Republicii Peru, Juan Velasco 
'Alvarado. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, preșe 
dintele peruan 
țara sa studiază „posibilitatea 
reînnoirii relațiilor diplomatice 
cu Cuba, la șapte ani după ce 
S.U.A, au inspirat rezoluția Or
ganizației Statelor Americane cu

France Presse. Ceilalți 88 de de- 
putați ai Ligii, organizație care 
obținuse, în alegerile din decem
brie anul trecut, 167 de locuri 
în Parlament, își mențin man
datele cu titlul individual.

Acțiuni 
ale forțelor 

de rezistență 
populară 

din 
Cambodgia
PNOM PENH 9 (Agerpres). 

Detașamentele forțelor de 
stență populară din Cam- 
gi.. au organizat, pe flu- 

iul Snap, la 64 km nord- 
est de Pnom Penii, o am

buscadă împotriva unităților 
regimului Lon Noi, provo- 
cînd inamicului pierderi în
semnate, informează agenții
le U.P.I. și A.P.

Agențiile de presă subli
niază faptul că aceste acți
uni ale forțelor de rezisten
ță populară din Cambodgia 
au fost organizate într-o zonă 
declarată de către autorită
țile de la Pnom Penh, nu
mai cu o zi înainte, ca fiind 
„sub un control strict".

După 
întîinirea 

președinților 
Columbiei 

si Braziliei
BOGOȚA 9 (Agerpres) — 

Intr-o declarație comună, pu<* 
blicatâ după întîinirea preșe
dinților Columbiei și Braziliei, 
Misael Pastrana Borrero și 
Garrastazu Medici, reliefează 
dorința celor două țări de a 
efectua investiții in vederea 
dezvoltării regiunii Amazoane
lor. Declarația menționează, da 
asemenea, o intensificare a co
operării în domeniul dezvoltă
rii transporturilor, pentru a 
facilita schimburile economice.

Se consideră că problemele 
economice au 
cipalul subiect 
celor doi șefi de 
vit observatorilor, 
face parte dintr-o ..ofensivă 
plomatică' a Braziliei în 
merica Latină, concretizată, în
tre altele. în numărul mare de 
contacte stabilite de această 
țară cu 
vreme.

LIMA 9 (Agerpres). — As
tronomul american Donald 
Menzel a propus trimiterea 
unei nave cosmice cu echi
paj uman pe ^onieta Halley 
cînd ea se va apropia din 
nou de Pămint în anul 1986

Vorbind la deschiderea ce
lei de-a cincea Convenții a 
astronomilor la'înj-americani, 
el a afirmat că această ope
rațiune ar fi mai puțin com
plicată decit o debarcare pe 
planeta Marte. Ei și-a expri
mat părerea că un studiu 
amănunțit asupra cometei ar 
dezvălui omul ii mai multe 
lumii asupra evoluției s s- 
t*.jiului solar, decit studierea 
planetelor.

C« nieta Ha’• v semnalată 
încă din anul 240 î.e.n., a 
a fost observată ultima dată 
in anul 1910.

că
constituit prin- 

al discuțiilor 
ite. Potri- 
intîlnirea 

di- 
A-

Reconstrucția 
Babilonului

BAGDAD 9 (Agerpres). — 
In Irak a fost format un co
mitet de experți pentru lan
sarea unei campanii mondi
ale in vederea reconstruirii 
orașului antic Babilon.

Planurile prevăd reclădirea 
turnului și a faimoaselor 
grădini suspendate.

© După cum anunță ACTC, 
într-un nou mesaj adresat na
țiunii khmere Norodom Sianuk. 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Național U- 
nit al Cambodgiei (FUNK), a- 
trage atenția asupra bombarda
mentelor sălbatice întreprinse 
împotriva țării sale de către 
aviația americană care ucid ce
tățeni nevinovați, distrug sate 
și pagode. Mesajul condamnă 
camarila de la Pnom Penh, ca
re a vîndut vaste teritorii cam
bodgiene, împreună cu locuito
rii lor administrației de la Sai
gon, în schimbul protecției tru
pelor saigoneze.

© Reuniunea șefilor de state 
din America Centrală, cafe ur
ma să aibă loc luna viitoare, 
a fost aminată sine die. s-a a- 
nunțat oficial la Ciudad de 
Guatemala. Potrivit deci orații
lor ministrului guatemalez al a- 
facerilor externe, Roberto Her
rera Ibarguen, această reuniune 
nu ar fi oportună în situația 
actuală. Se pare că amînarea 
reuniunii a intervenit dună re
fuzul președinților din Hondu
ras și El Salvador de a parti
cipa. După cum se știe. între 
aceste două țări se consumă de 
mai multă vreme un conflict- a- 
cut de frontieră.

@ Guvernul pakistanez a a- 
nunțat excluderea din Aduna
rea Națională a 79 de deputați 
din partea Ligii Awami, prin
tre care Mujibur Rahman și alți 
lideri ai organizației respecti
ve, interzisă de autorități la 
sfîrșitul lunii martie, informea
ză agențiile Associated Pi;ess și

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
<> In turneul internațional 

de fobtal din La Linca (Spa
in meciul pentru locul 
echipa spaniolă Malaga 

a întrecut cu scorul de

(2—3) formația Dinamo Bucu
rești. Cele 3 goluri ale echipei 
române au fost înscrise de 
Lucescu in minutele 35, 38 și 
43 (din lovitură de la 11

In cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
Kosice, echipa Universitatea 
Cluj a învins cu scorul

(5—2) formația

Lokomotiv.
In cadrul campionate

lor de natație ale Ungariei, 
cunoscuta înotătoare Andrea 
Gyarmat; a stabilit un nou 
record național în proba de 
100 m fluture cu timpul de 
l'04”8/10. Un nou record ma
ghiar a fost realizat și în 
proba de 100 m bras mascu
lin. câștigată de 
Szabo cu 1’08’4/10.
Hargitay s c sat pe pri
mul loc în proba masculină 
de 400 m mixt in 4’41”7/10, 
iar in proba similară femi
nină. primul loc a fost ocu
pat de Eva Kiss, cronometra- 

în 5’21”.

Moscova B 
„Cupei ■ 

între e- B 
chipele Spartak Moscova și | 
S K A. Rostov pe Don. După ■ 
ce în primul joc cele două 
echipe terminaseră la egali
tate : 2—2 (după prelungiri), 
de data aceasta victoria a re
venit fotbaliștilor de la Spar
tak Moscova cu scorul de 
1—0 (0—0). Golul victoriei
a fost înscris în minutul 55 
de Kiselev.

TNLANDA : Tuula Royer, secretara de presă a Campionatelor Europene 
prezintă cele două medalii.

La Recco a început un 
turneu international de polo 
pe apă la care participă și 
formația Rapid București. In 
prima zi a competiției. Rapid 
a întilnit echipa italiană Pro 
Recco în fața căreia a pier
dut cu scorul de 8—12 (4—6, 
l_0, 0—4, 2—0, 1—2).
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