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Deschiderea cursurilor CARNET

CULTURAL

Academiei „Ștefan Gheorghiu*1 Dezbatere

Comitetului Central al
Partidului Comunist Român,

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Pășind intr-un nou an dc invățămînt, comuniștii de la 
Academia .Ștefan Gheorghiu", studenți și cadre didactice, 
întregul nostru colectiv ne îndreptăm cu fierbinte recu
noștință gindurile spre conducerea partidului, spre dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru în
treaga dumneavoastră activitate pe care o desfășurați în 
slujba partidului și patriei, pentru înalta contribuție pe care 
o aduceți la îmbogățirea gindirii teoretice marxist-leniniste, 
la rezolvarea creatoare a problemelor practice ce le impune 
dezvoltarea multilaterală a societății socialiste în țara noas
tră.

Măsurile stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., ampla dumneavoastră expunere, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la ședința de lucru cu activul din do
meniul ideologiei reprezintă o nouă și strălucită expresie a 
grijii pe care o manifestați pentru destinele națiunii noastre 
socialiste, a neobositei activități pe care o dedicați soluțio
nării marilor probleme ce stau in fața partidului 
porului. Grandiosul program privind îmbunătățirea 
politico-idcologice și cultural-educative, elaborat în 
istoricelor hotărâri ale Congresului al X-lea, care 
pecetea înaltei responsabilități față de interesele 
ale poporului și ale socialismului, reprezintă pentru toți 
comuniștii din Academie un îndreptar de mare preț in 
ridicarea la un nivel inalt a întregii noastre activități.

Recenta hotărâre a Comitetului Executiv al C.C. al 
I’.C.R. cu privire la organizarea Academiei pune în fața 
noastră sarcini de înaltă răspundere politică. Ea pornește 
de la principiul care guvernează întreaga activitate din țara 
noastră, că forța politică conducătoare a societății româ
nești este Partidul Comunist Român și pentru exercitarea 
acestui rol este necesar să se asigure pregătirea superioară 
unitară a cadrelor de conducere, cadre care să aplice în 
viață cu fermitate revoluționară linia politică a partidului, 
să contribuie la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii 
construirii societății socialiste în România.

In luniina accstdr sarcini vom asigura ca planurile și 
pi-ogramul de invățămînt, toate formele de activitate di
dactică, științifică și educativă să corespundă pe deplin 
obiectivelor puse în fața Academiei „Ștefan Gheorghiu", cu 
toate sectoarele sale, de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.

La baza întregii noastre activități va sta studierea do
cumentelor și hotărârilor Partidului Comunist Român, a pro
blemelor făuririi unei Românii moderne și prospere, a pro
ceselor revoluționare din lumea contemporană, în spiritul 
concepției materialist dialectice despre lume și viață. In 
munca noastră vom lega strâns procesul de invățămînt cu 
activitatea de cercetare științifică, cu practica. Vom parti
cipa activ la studierea formelor și metodelor concrete dc 
activitate ale organelor și organizațiilor de partid, de masă, 
de stat și economice, la generalizarea experienței înaintate.

și po- 
m uncii 
lumina 
poartă 
majore

stat și economice, la generalizarea experienței înaintate, 
însuflețiți de dorința și de hotărârea fermă, revoluționară 

a ridica întreaga noastră muncă pe trepte tot mai înalte, 
remarcabilul exemplu pe care ni-1 dați in permanență, 
activitatea neobosită pe care o desfășurați în slujba cau-

de 
de 
de .
zei socialismului, vă asigurăm, iubite tovarășe secretar ge
neral, că ne vom spori eforturile și contribuția la activi
tatea științifică, ideologică și de educare, in spiritul ideo
logiei marxist-leniniste, a omului noii orânduiri devotat cu 
trup și suflet societății noastre socialiste.

Ne exprimăm hotărârea să aducem o contribuție sporită 
in propagarea ideologiei marxist-leniniste, în combaterea cu 
intransigență revoluționară a mentalităților înapoiate, a 
influențelor ideologiei burgheze sub orice formă s-ar ma
nifesta ele.

Studenții, cursanții, cadrele didactice, toți comuniștii din 
Academie ne considerăm angajați total in munca de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de pro
movare a liniei politice înțelepte interne și externe a 
partidului și statului nostru, de dezvoltare a relațiilor de 
strânsă prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, de 
asigurare a unității mișcării comuniste internaționale, de în
tărire a forțelor largului front antiimperialist.

Vom milita neabătut prin toate formele muncii noastre 
pentru înfăptuirea politicii realiste, clarvăzătoare a Parti
dului, care corespunde in gradul cel mai inalt intereselor 
clasei noastre muncitoare, ale întregului popor, ridicării pa
triei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.

Luni dimineața a avut loc 
deschiderea cursurilor Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a 
partid, 
nomice 
stat.

Au

activității de 
socialr-politice. eco- 
și administrației de

participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu și Miu Dobrescu, 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., cadre cu munci de 
conducere în aparatul contrail 
de partid și de stat, membri 

Consiliului de conducere
al Academiei, reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntu- 
lui, oameni de știință și cul
tură, cadre didactice, stu
denți.

Tovarășul Miron Constan- 
tinescu, președintele Consiliu-

ai

lui, rector a! Academiei, a 
declarat deschise cursurile.

Au luat apoi cuvînlul Ion 
Cioltca și Constantin Rogo- 
bete, studenți ai Institutului 
pentru pregătirea cadrelor în 
problemele conducerii social- 
politice. Ioan Murcșan, 
cursant la Școala centrală de 
pregătire a cadrelor sindica
le, Gheorghe Mălin, cursant 
la Centrul de pregătire a ca
drelor de specialitate în pro
blemele de conducere și or
ganizatorice și Viorica Chio- 
reanu, de la Cursul de per
fecționarea cadrelor U.T.C.

In numele cadrelor didac
tice a vorbit prof. univ. Ma
rin Popescu.

In încheiere, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, 
participanții au adresat o te
legramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ș Gubaș se vor întîlni cu tinerii 
Ș locatari ai căminului muncito- 
Ș resc din Lonea pentru a dezba- 

te împreună tema „Educația 
$ nioral-cclățenenscă și noi".
Ș Dezbaterea are loc marți 26 

octombrie, ora 13.
s
| Legislația muncii
Ș E un obiectiv permanent în 
Ș atenția Comitetului sindicatului 
Ș salariaților E.M. Lonea. Astfel 
§ vineri 29 octombrie, ora 18, di- 
*5 rectorul școlii dc calificare, Pe- 
•5 tru Bălănescu va —e----
Ș despre „Obligațiile 
Ș le între angajați și 
$ re".
j« Tinerii căminiști _. r___
>5 astfel să-și limpezească o serie 
£ de probleme legate de ac ti vi ta-

conferenția 
contractua- 

intreprinde-

vor putea

(Agerpres)

> Ut JC&ULC
Ș tea lor productivă.

j * ■ 
I
ș - . -i fi oferit sîmbătă 30 oclombr.e, 
$ ora 18, în cinstea brigadierilor 
$ fruntași de la E.M. Lonea. „Zi- 
*5 ua brigadierului" începe să de- 
Ș vină o tradiție pentru minerii 
$ loneni.s_________

Un

In cinstea 
fruntașilor 

bogat program artistic

Duminică, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, „s-au înche
iat lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor.

La lucrări au participat Mi
hai Gcre, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători ai unor instituții cen
tral-' șl organizații obștești, 
activiști de partid, dc stat 
și ai U.T.C., muncitori, re
prezentanți ai vieții noastre ști
ințifice, culturale și artistice.

Prima parte a ședinței de di
mineață s-a desfășurat pe co
misii, în cadrul cărora a fost 
abordat un cerc larg de proble
me privind perfecționarea ac
tivității pionierești, munca teh- 
nico-științifică, culturală, artisti
că și sportivă, de presă și pro
pagandă, precum și alte aspecte 
majore ale vieții interne de or
ganizație.

Au fost continuate dezbateri
le generale în plenul conferin
ței. Vorbitorii au arătat în mod 
unanim, că îndemnurile și în
drumările cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la ședința i- 
naugurală a conferinței, precum 
și programul de măsuri adoo- 
tat recent dc Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R., la pro
punerea 
vor sta 
tăți de 
copiilor 
noastre.

In continuare, Iuliu Rațiu, din 
partea Comisiei pentru defini
tivarea statutului unităților și 
detașamentelor de pionieri și a 
regulamentului consiliilor Or
ganizației pionierilor, a prezen
tat modificările aduse proiecte
lor acestor documente pe baza

propuncrilor făcute în cadrul 
conferinței. In unanimitate, con
ferința a adoptat statutul și 
regulamentul consiliilor Organi
zației pionierilor.

S-a trecut apoi la alegerea 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Conferința a 
aprobat în unanimitate compo
nența consiliului, din care fac 
parte 215 tovarăși.

Intr-o ambianță însuflețită, 
dînd glas sentimentelor și gân
durilor tinerei generații, 
tuturor slujitorilor școlii 
patria noastră, participanții au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care exprimă ho
tărârea de a milita neobosit 
pentru educarea comunistă a ti
nerelor vlăstare ale patriei 
noastre, pentru a pregăti și 
crește din rândurile pionierilor 
și școlarilor cetățeni destoinici, 
continuatori demni ai celor ca
re pun astăzi temeliile viitoru
lui luminos al României.

ale 
din

va

★

secretarului general, 
la baza întregii activi- 
instruire și educare a

— viitorul națiunii

In prima sa ședință plenara. 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor a ales Comitetul 
Executiv, format din 39 de to
varăși, și Biroul Consiliului Na
țional, alcătuit din următorii 11 
tovarăși’i Andrei Nicolae, pro
fesor, 
colae

director a] liceului „Ni- 
Bălcescu" din Craiova,

județu] Dolj ; Furo Iuliu, ingi
ner, activist al Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor ; IIie Silvia, secretar al 
C.C. a) U.T.C. : Kopandi Ro
zalia. profesoară, activist al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor; Morarii Flo
rin, lector universitar, activist 
al Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor : Mu tech
ier Elfride, profesoară, coman
dant de unitate la Școala ge
nerală din Bcncecul de Sus, 
județu] Timiș ; Nițov Dumitru, 
profesor, activist al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor; Patița Silvestru, lector 
universitar activist al Consiliu
lui Naționai'. al Organizației pio
nierilor: Poparad Elena, profe
soară. activist al Consiliului 
Național a' Organizației Pionie
rilor ; Radulian Virgiliu, confe
rențiar universitar, activist al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor ; Rațiu Iuliu, 
profesor, activist al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor.

In funcția de președinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor a fost ales to
varășul Radulian Virgiliu, iar 
ca vicepreședinți tovarășii i An
drei Nicolae, Furo Iuliu, Ilia 
Silvia. Mutschler Elfride, Pati
ța Silvestru, Poparad Elena.

(Agerpres)• • • • ® • •••••

Oa în atîtea alte zile de lu
cru sau de repaus din această 
toamnă, populația Văii Jiului 
a răspuns și duminică, 24 oc
tombrie, cu o prezență activă la 
acțiunea patriotică pentru strân
gerea recoltei de pe ogoarele 
cooperativelor agricole de pro
ducție din zona Hațegului.

La primele ore ale dimineții 
acestei frumoase duminici din 
miez de toamnă, un grup masiv 
de 40 salariați I.C.P.M.H.

Petroșani — cercetători șl pro- 
iectanți, muncitori, funcționari 
din aparatul administrativ al a- 
cestei prestigioase unități din 
cadrul Centralei cărbunelui — 
au început munca la C.A.P. 
Sînpetru. Obieotivul acțiunii : 
încărcarea porumbului recoltat 
de pe tarlalele cooperativei în 
vederea transportării lui la baza 
de recepție a cerealelor din Ha
țeg. Munca intensă desfășuratei 
timp de cinci ore de partttr-

panții la acțiune s-a materia
lizat în încărcarea în autobas
culante a 30,6 tone porumb și 
transportarea lui la baza de re
cepție, ceea ce reprezintă în
treaga cantitate din acest pro
dus contractată cu statul de că
tre C.A.P. Au mai fost încărca
te, în plus, 6 tone de cartofi 
care au luat drumul piețelor 
de desfacere în cadrul contrac
telor de livrare către C.L.F.

Iată numele cîtorva din par-

ticipanți care s-au remarcat 
prin multă strădanie; Mihai 
Varga, Constantin Dascălu, loan 
Dan, Ludovic Iercan, Dumitru 
Popescu, Eugenia Merfu, Șar- 
lota Negoescu, Me ta Hager, E- 
lena Șuiei, Emilia Man, Ioan 
Cotoroiu, Macarie Costinaș. Gh. 
Lupu, Iuliu Kilyen, Iosif Kiss, 
Bella Bartoș, * ’ 
briei Gadjsa. 
nu și alții.

Cu aceeași 
re au participat la acțiune con
ducătorii auto Constantin Bog- 
dănel, Cornel Sălceanu, Ludovic 
Kovacs, Dumitru Grosu și Con
stantin Stoica, veniți de la 
I.P.S.P. Livezeni care, sub în
drumarea tehnicianului Con
stantin Pomană au transportat 
la destinație cu autobasculan
tele întreaga cantitate de pro
duse agricole încărcate de sala- 
riații I.C.P.M.H.

O altă coloană de transport 
auto din Valea Jiului a parti
cipat, în aceeași zi, la căratul 
cartofilor. Este vorba de co
loana S.T.R.A. Petroșani care cu 
10 autobasculante și autocamioa
ne conduse de șoferii Ștefan Bol- 
doca, Victor Tănase, Iosif Hann, 
Ioan Dik, Cornel Georgescu, 
Vladislav Gomboc, Dumitru Lu
ca, Marin Cuprinsu, Alexandru 
Szabo și Victor Csaploș, au e- 
fectuat fiecare cite 2—3 trans
porturi de cartofi pe ruta Ba- 
lomir — Sînta Maria Orlea (se
diul C.A.P. cu același nume).

In același timp o formație 
de alte 5 autocamioane avînd 
la volan pe Ion Popescu, Adal
bert Szdcs, Nicolae Năstase, Ro
bert Imling și Aurel Nichita a 
dat un larg sprijin țăranilor 
cooperatori de la C.A.P. Olo- 
potiva cărând la locul de de
pozitare al cooperativei zeci de 
tone de cartofi recoltați. La în
toarcerea spre casă, un număr 
de 6 autocamioane de 5 tona 
capacitate au adus încărcătura 
cu cartofi la Petroșani pentru 
C.L.F, în vederea aprovizionării 
populației din municipiul nos-

Alex. Tolvay, Ga- 
Nicolae Deliorea-

hărnicie și dărui-

225 de ani de existență atestată a
Exploatării miniere Certej Săcărîmb

Așezarea minerească din bo
gata și frumoasa zonă Certej- 
Săcărîmb a găzduit duminică 
festivitățile prilejuite de aniver
sarea a 225 de ani de existență 
atestată a exploatării miniere 
de aici.

Comuna îmbrăcată în straie 
de sărbătoare, sutele de mineri 
— păstrători de-a lungul se
colelor ai unor frumoase tra
diții muncitorești — pionieri și 
școlari, locuitori din satele în
vecinate au întîmpinat cu bu
curie oaspeții veniți de pretu
tindeni la această prestigioasă 
sărbătoare.

La festivități au luat parte 
tovarășii Ioachim Moga, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, președintele consi
liului popular județean, Bujor 
Almășan, membru al C.C. al 
P.G.R., ministru ai minelor, pe
trolului și geologiei, Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Vichente Bălan, 
prim-vicepreședinto al consiliu
lui popular județean, Aurel 
Bulgărea, David Lazăr, Ștefan 
Almășan, secretari ai comitetu
lui județean de partid, membri 
ai biroului comitetului jude- 

- țean de partid, activiști de 
partid și de stat, ai organiza-

țiilor de masă și obștești, re
prezentanți ai centralelor, în
treprinderilor și exploatărilor 
miniere din țară.

Manifestările sărbătorești au 
început cu dezvelirea unei plăci 
comemorative consacrată eveni
mentului. Apoi oaspeții au fost 
invitați să viziteze expoziția is- 
torico-petrografică deschisă cu 
acest prilej. Prin exponatele 
de o deosebită valoare istorică 
și științifică, expoziția consti
tuie o interesantiT frescă a tra
diției seculare a mineritului pe 
aceste meleaguri.

In parcul din centrul comu
nei a avut apoi loc adunarea 
festivă.

Prin decret a| Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia s-a conferit Ordinul mun
cii clasa I Exploatării miniera 
Certej-Săcărîmb, pentru contri
buția adusă la dezvoltarea eco
nomiei naționale și participarea 
activă a colectivului la opera 
de construire a socialismului, 
cu prilejul aniversării a 225 de 
ani de atestare documentară a 
exploatării. Pentru merite deo
sebite în muncă s-au conferii 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România unui număn 
de 81 de muncitori, maiștri, teh-

O acțiune lăudabilă a Școlii 
nr. 3 din Petroșani. Din ini
țiativa Comitetului municipal 
U.T.C. și angrenați de direc
torul școlii, Pavel Bartha, e- 
levii acestei școli au reușit să 
stringă pină la ora actuală 
244 kg de măceșe.

Instantaneul nostru ne pre
zintă pe elevii claselor a 3-a 
și a 4-a la cules de măceșe.

E X P II

1. bAlan

inițiate de 
din orașul

expunerea „Bolile 
complicațiile lor".

să aibă loc
de inimă și
Conferința, la care vor fi invi
tate femeile din cartier, va fi 
ținută de medicul Victor Mar-

N E RE

Ne străduim să facem
din ei creatori

I. MIRCEA

(Continuare in pag. a 3-a)

ai 
De

cei mai ti- 
perioada ta- 
— după cum 
de tatonările

Printre activitățile
Comitetul de femei
Petrila se numără și expunerile 
pe diferite teme. In ziua de 
29 octombrie, ora 17, la Școala 
generală nr. 5 este preconizat «■■■■■■■■■■■■ tsrrwsiBiiSEi nnHBEEM

A

In pag, a 2-a

Interviu cu
Alexandru Tolvai 

inginer șef la 
U. U. M. P.

Deși n-a trecut decît o scurtă 
perioadă de la începerea anului 
școlar, am vrut să vedem care 
este părerea „patronilor* des
pre tineretul studios, despre fe
lul cum acesta s-a Integrat în 
viața uzinei, ceea ce ne-a făcut 
să ne adresăm inginerului șef 
de la U.U.M.P.

— Ce școală „patronează" 
U.U-M.P.-ul, tovarășe Tolvai ?

— Vreți să spuneți școli, căci 
prin responsabilitățile luate, noi 
patronăm efectiv doar Liceul de 
cultură generală din Petroșani, 
insă prin faptul că elevii de la 
industria) fac practică aici, ii 
considerăm ca fiind tot patro
nați de noi. Ca să nu mai vor
besc de elevii noștri de la școa
la uzinală. Responsabilitățile 
noastre materiale și spirituale 
ne obligă să ne considerăm do

trei ori patroni. Toți sînt 
noștri și de toți avem grijă, 
altfel uzina noastră a sprijinit 
substanțial, întotdeauna, școlile, 
grădinițele, căminele, care ne-au 
solicitat ajutorul. Vrem să creăm 
toate condițiile schimbului nos
tru de mîine, vrem să-i facem 
capabili să ne poată continua 
visurile.

— Cum vedeți, în faza ac
tuală, la început de drum, prac
tica în producție a elevilor ?

— Nu vreau să fiu înțeles 
greșit. Acum, la început, ne 
creează încă greutăți. In ce 
sens ? In sensul că ne zbatem 
să-i repartizăm pe lingă cei 
mai buni muncitori, care, in a- 
celași timp, să fie și buni pe
dagogi. Poate nu întotdeauna 
întilnim ambele aspecte la un 
muncitor, căci simțul pedagogic 
e diferit de la om la om. Mai 
sînt apoi problemele de aco
modare ridicate de unii elevi 
din clasele mai mici. Sîntcm

frămintați de faptul că nu reu
șim să le punem la dispoziție 
tot ce-am dori, fiind handica
pați Și de faptul că abia deprind 
a.b.c.-ul meseriei.

— Ne-ați expus punctul de 
vedere al conducerii, dar cum 
privesc muncitorii acest patro
naj ? Care este atitudinea lor 
față de elevi ? Dar elevii ?

— Ideea a fost primită cu 
interes. Dar în timp ce munci
torii mai virstnici s-au apropiat 
foarte mult de elevi (poate e 
vorba și de niște afinități de 
tipul părinte-fiu), 
neri sint încă Ia 
tonărilor. E vorba 
ne-ain convins — 
dinaintea marilor prietenii căci, 
in cazul acesta, le-am simțit și 
din partea elevilor.

SPORT
(Continuare in pag. a 3-a)

FOTBAL
diviziile A și C

Agenda cam 
pionatului ju
dețean de fot-

Popice : Keznl 
tale remarc» 
bile ale sporii 
vilor de la Jiul 
Petrila
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Jiul Petroșani — C.S.M. Sibiu 8-12
...Și victoria
se scurgea

printre
degete

FOTBAL, DIVIZIILE A Șl C
Rezultate tehnice Clasamentul
A. S. .Armata — l niversiiatea Craiova 0—0 1. U.T. A. 8 5 3 0 2ll— 6 13
Steagul roșu Brașov — U.T.A. 

U. Argeș — Tel rolul Ploiești
0—1
5—0 2. Steaua 8 4 4 0 13— 7 12

Politehnica lari — Jiul 3—0 X ,U" Cluj 8 4 2 2 16— 9 10
C.F.R. Cluj — .L Cluj
Farul Constanta — Dinamo București

O—1
1—0 4. Sport Club Bacău 8 4 2 2 14— 8 10

Spori Club Bacău — Crișul 0—0 5. Dinamo București 8 4 2 2 13— 8 10
Steaua — Rapid 2—1 G. Steagul roșu 8 3 3 2 9— 7 9

7. A. S. Armata 8 2 5 1 4— 6 9

Etapa viitoare 8. Farul
9. F. C. -Argeș

s
8

3
4

2
0

3
4

10— 9
14—14

8
8

Sport Club Bacău — Steaua 10. Petrolul 8 4 0 4 5—13 8
Crișul — C.1 .R Cluj 11. „U“ Craiova 8 2 3 3 11—11 7
Rapid — Politehnica 12. ltapid 8 3 1 4 9—11 7
A.S..A — Petrolul 13. Jiul 8 1 5 2 4— 7 7
Farul — Jiul 14. Politehnica 10—16Dinamo — U.T.A ■
„V“ Cluj — F. C. .Argeș 15. Crișul 8 0 3 5 2—12 3
„l " Craiova — Steagul roșu 16. C.F.R Cluj 8 0 2 6 7—17 2

r £ S-a mai spulberat o fa
dă iluzie : credeam că apăra
rea Jiului c -forte". La Iași 
a fost... foarte! Penetrabilâ, 
bineînțeles. Chiar dacă — la 
Snfia — Suciu, Genrgcvici și 
ceilalți ne vor determina 
cumva o mutație pe planul 
încrederii — răminem îne
cați de gustul acid al cate
goricei înfrângeri suferite pe 
stadionul cu tei îngălbeniți 
din Copou. © La Constanța. 
Dinamo a cedat în ultimele 
secunde. Rapidul continuă să 
considere campionatul intern 
auxiliar rezultatelor carc-o 
afirmă Pe arena internațio
nală. Crișul obține primul 
punct pe terenuri .străine”. 
U T. X. a jucat la Brașov pen
tru satisfacția personală a 
sărbătoritului Lereter. Petro
lul obține un rezultat în de
plină conformitate cu valoa
rea lotului său. Craiovenii 
luptă la disperare pentru un 
..nul la Tg Mureș. La Cluj 
— Universitatea își ține la 
respect .vecinii' ce se resem
nează. © Elevii lui Th. Ră
dulescu — Răgălie i-au înge- 
nunchiat fără drept de apelv__________

Pe campionii țării la 
l'n meci excesiv de 
— o pledoarie pentru 
autentic. Flori, flori,

rugbi. 
frumos 
rugbiul 
flori și

Victor Marines-

@ Handbalistele

multe felicitări pentru Jean 
Moromete,
cu. Florin Constantin, Dinu 
și ceilalți.
lui Eugen Bartha fac... mă
tănii in fața unor jucătoare 
mai tenace, care nu cunosc

sentimentul „mobilității” co
loanei vertebrale Pe terenul 
de sport. „Răsadurile" pre
gătite de Polifronie — schim
bul de miine, se zice — am
biționate subit, iși înving seme- 
ncle de la Liceul german din 
Timișoara, dar încă nu con
ving. § In divizia C, Știin
ța cîștigă — greu, foarte 
greu — în fața Metalului 
Turnu Severin, iar Minerul 
Lupeni vine cu un -I—1” de 
Ia Motru. @ C.S.M. Reșița 
„bate” și pe Electroputerc 
Craiova și-și continuă verti
ginoasa ascensiune. @ Do- 
brin e chemai în lotul națio
nal pentru meciul cu Ceho
slovacia Bine! ® In rSăptă- 
mina”, Gh Mitroi iși con
tinuă investigațiile pe margi
nea .cazului lordache". iar 
Ov. Ioanițoaia ne incunoștin- 
tează că antrenorul Traian 
Ionescu se ocupă mai mult 
cu... pescuitul, @ O earte la 
indemîna iubitorilor sportu
lui cu mănuși, care 
te pe nerăsuflate : 
magic*. Se găsește, 
librării.

se citeș- 
„Careul 

încă, în

Y. ZET

J

PRESTÎND UN JOC EXCELENT

Stiinta Petroșani a învins categoric
t
Nu exagerez cu absolut ni

mic afirmând că duminică cinci- 
• sprezeceTe antrenat de Theodor 

Rădulescu a făcut cel mai bun 
joe d in actualul campionat. Iată 
că. după .atâta frig și ceață”, 
ân viața acestui redutabil team 
a răsărit iarăși soarele, .astrul" 
ceresc atit de invocat fiind, de 
dala aceasta, strălucita victorie 
fen compania militarilor bucu- 
reșteni, deținători ai titlului de 
campioni ai țârii.

Cert este că un asemenea re
zultat nu numai că ne bucură, 
ci chiar ne surprinde. De ce ? 
Pentru că foarte puțini, chiar 
și dintre jucătorii petroșăncni, 
au scontat pe o asemenea vic
torie. la o diferență atit de 
mare, tocmai în dauna echipei 
Steaua București. Multiplele 
„accidente" înregistrate pe ta
belele de scor ale stadioanelor 
pe care evoluase echipa studen
ților din Petroșani nu făceau 
altceva deci) să scadă cota șan
selor în derby-ul celei de a opta 
etape a campionatului primei 
divizii. In plus, Steaua venea 
In Valea Jiului după o sur
prinzătoare înfrângere în fața 
Farului. Ca atare era de aștep
tat să facă totul pentru a se 
reabilita.

Dar iată că temerile noastre 
au fost nejustificate. Morome
te, Marinescu. Dinu. Lomotă și 
ceilalți s-au întrecut pe sine și 
In final pe valoroșii lor adver
sari, de o manieră care ne-ar 
putea scuti de orice comentarii. 
Cum a fost posibil acest lucru ? 
Printr-un joc superior în toate 
«.«jniparlitnenlele, printr-o admi
rabilă dăruire. Cu excepția pri
melor 10—15 minute, cînd 
Steaua reușește să mențină e- 
chilibrul datorită superiorității 
(n j»cul la grămadă, gazdele 
domină cu autoritate instalîn- 
du-se lungi perioade în jumă
tatea de teren a adversarului. 
Combinațiile în viteză ale înain
tării precedate mai întotdeauna 
de deschiderea în evantai a li
niei de treis.ferturi a rugbiști- 
lor din Petroșani, au condus în 
cele din urmă la depășirea netă 
a unei defensive ce a luptat din 
răsputeri pentru limitarea pro
porțiilor scorului. Durbac, Bra
ga și Ionescu au fost obligați 
să întrebuințeze întregul arse
nal al cunoștințelor pentru a 
reuși acest lucru.

„Semnele 
tîlniri în ritm alert sc anunță 
încă din primul minut. Inter
naționalul Dinu forțează la o 
grămadă neorganizată inițiată 
de colegul său de lot Șerban și 
arbitrul dictează lovitură libe
ră in favoarea militarilor. Dur- 
bac ratează însă de puțin trans
formarea acesteia. In min. 6, 12 
și 21 același Durbac, și de două 
ari Bucoș, trec din nou pe lin
gă deschiderea scorului din po
ziții aproape identice fazei con
semnate din debutul întîlnirii. 
Nu trec decît patru minute și 
grație lui Constantin, Știin
ța cîștigă balonul, acesta, ajun
ge în posesia lui Marinescu ca
re din unghi dificil îl trimite 
in „drop” printre buturi adu-

bune" ale unei în-

R U G B I
cînd pentru prima oară avan
tajul de partea echipei sale. In 
min. 27 o nouă lovitură de pi
cior a aceluiași Marinescu cade 
în apropierea buturilor steliste, 
dar Braga obslrucționează pe 
atacanții echipei gazdă in încer
carea de a culca balonul. Con
trar așteptărilor, arbitru] întâl
nirii nu acordă essai-ul de pena
lizare. Avea să o facă însă în 
min. 39 la un atac corect asu
pra lui Radu Ionescu, dar nu
mai după solicitările insistente 
ale lui Petre Cosmănescu. an
trenorul echipei bucureștene. 
Transformă impecabil Mateescu. 
Cu aceste puncte oferite cadou 
de cavalerul fluierului Ștefan 
Constantinescu, campionilor, se 
sfirșerie prima repriză.

Veritabilul .festival Știința” 
începe de abia după pauză. Din 
primele minute ale reprizei, 
gazdele se apropie amenințător 
de terenul de țintă al bucureș- 
tenilor. zdruncinând puternic 
moralul acestora prin varietatea 
acțiunilor, prin subtilitatea mî- 
nuirii balonului. In min. 47, 
Ciornei este surprins în ofsaid 
la cca. 35 m de buturi late
ral stânga, Bucoș execută lovi
tura impecabil și din nou ega
litate : 6—6. încurajată frenetic 
de galerie, echipa gazdă zburdă 
pe teren. Militarii sînt grogy, 
dar luptă din răsputeri pentru

amânarea unei decizii nedorite. 
Reușesc doar 13 minute deoare
ce în min. 60 Lomotă este pus 
in poziție excelentă de a în
scrie și... Știința — Steaua 
10—6. Ratează transformarea 
Bucoș. Nu trec decît patru mi
nute și o nouă acțiune splen
didă a înaintării Științei este 
finalizată spectaculos de ace
lași Lomotă. De data aceasta 
Marinescu este autorul ratării 
încercării de transformare. Pe
tre Cosmănescu își îndeamnă 
cu insistență elevii să iasă cu 
mai mult curaj la atac, dar le 
este aproape imposibil. Bucoș, 
Fălcușanu, Radulescu, Abribula, 
se instalează pe linia de centru 
de unde stopează cu prompti
tudine orice încercare de atac 
a echipei de pe Calea Plevnei. 
Și dacă totuși ultimii reușesc 
să inițieze o șarjă cit de cît 
mai periculoasă (min. 72), Făl- 
cușan interceptează o pasă „la 
mină" a lui Băltârețu, combină 
spectaculos cu Rădulescu și ul
timul culcă din nou balonul in 
terenul de țintă advers. Știința 
Petroșani — Steaua 18—6. Ex
plozie de bucurie în tribune pe 
fondul căreia, cu trei minute 
înainte de final, Durbac nu reu
șește altceva decît să reducă din 
handicap 18—9, prin transfor
marea unei lovituri de pedeap
să. In ultimul minut, Rădules
cu și Braga sînt eliminați din 
joc pentru lovire reciprocă.

A arbitrat cu scăpări Ștefan 
Constantinescu (București). în
vingătorii, cărora trebuie să le 
adresăm, in corpore, sincere fe
licitări au folosit următoarea e- 
chipă i Dinu, Ortelecan, Talpă, 
Ionescu, Moroe. Moromete, Con
s’antin, Lomotă, Neagu, Mari- 
nescu, Rașca, Abribula, Rădu
lescu, Fălcușanu, Bucoș.

Nicolae LOBONȚ

De data aceasta, disputa ae
riană a revenit echipei mili
tare, In rest... dominarea a 
aparținut exclusiv Științei,

Programată la concurență du 
derbiul diviziei B la handbal 
feminin, întâlnirea considerată 
nr. I în turui diviziei C, seria 
a VII-a nu a reușit să atragă 
în tribune un număr prea mare 
de spectatori. Dimpotrivă, pe 
parcursul întîlnirii. mulți din
tre aceia care aplaudaseră ..des
chiderea" reconfortantă a rug- 
biștilor au preferat handbalul. 
In asemenea condiții era expli
cabilă acalmia din tribune, mai 
puțin j micuței, dar foarte gă
lăgioasei galerii severinene, dar 
nu și a jucătorilor din teren.

Știința Petroșani și Metalul 
Turnu Severin s-au prezentat 
la fluierul arbitrului Ștefan 
Mataizer (Craiova) cu scopuri 
total diferite: primii de a ob
ține o victorie care să le des
chidă drumul spre șefia seriei, 
iar ultimii cu gîndul de a rea
liza un rezultat de egalitate. 
Trecuseră 83 de minute de joc 
și se părea că oaspeții se vor 
întoarce pe malurile Dunării cu 
un punct cit roata carului. Dar 
a venit min. 84 cu o splendidă 
centrare a lui Știr, aflat în 
acel moment pe poziție de ex
trem stingă, o ușoară deviere 
a lui Făgaș și un șut splendid 
al lui Ionescu ce a „bătut" pen
tru prima oară pe curajosul a- 
părător al porții oaspeților, 
Nae : Știința 1 — Metalul Turnu 
Severin 0.

Ce a însemnat acest gol, a- 
ceastă fază clasică de fotbal 
consumată, de ce nu am spune-o, 
atunci oînd nimeni nu mai spe
ra ? In primul rînd două puncte 
de aur în balanța întrecerii pen
tru șefia seriei și în al doilea 
rînd. încununarea unor eforturi 
depuse de-a lungul întregii în- 
lîlniri. Intrată pe teren fără Io
nescu, Bălăneanu și Burnete, se 
părea că Știința este handica
pată din ștart în fața experi
mentatei echipe severinene. 
Consumarea primului sfert de

oră nu n făcut altceva decît sâ 
argumenteze temerile noastre. 
Linia de mijloc a gazdelor, altă 
dată punctul forte, juca fără o 
binedefinită orientare ’adică, 
fără clarviziune, iar atacul cu 
o extremă dreaptă improvizată 
(Tismănaru) nu reușea să creeze 
nici o acțiune mai periculoasă. 
Și totuși o pătrundere solitară 
a lui Grizea (min. 15) este pe 
punctul de a se solda cu gol 
dar întârzierea șutului privează 
echipa din Petroșani de acest 
tonic atât de necesar pentru for- 
lifierea .moralului. Oaspeții ac
ționează cu calm, inițiind nume
roase contraatacuri periculoase 
(în min. 29, ej dau cu piciorul 
unei ocazii unice de a înscrie), 
dar apărarea gazdelor lămureș
te totul grație jocului precis al 
lui Rusu (cel mai bun de pe 
teren) Zăvălaș, Dobrescu și Bc- 
rir.dei.

După pauză, o dată cu intra
rea pe teren a lui Ionescu în 
locul lui Bîtea, jocul Științei sc 
schimbă mult în bine. Linia me
diană, întărită prin „retrage
rea" lui Tismănaru. alimentea
ză în permanență cu baloane 
cvartetul ofensiv. Dar, surprin
zător, suita ocaziilor petroșă- 
ncne este precedată de o in
credibilă ratare a lui Bol. a (scă
pat singur pe contraatac este 
blocat în ultimă' instanță de 
Bcrindei). Apoi Pănescu (min. 
59). Grizea (min. 61). Dobrescu 
(min. 62, 64). din nou Grizea 
(min. 68, 69, 70) îl pun la grea 
încercare pe portarul Nae. Ata
curile gazdelor sînt din ce în 
ce mai insistente, iar apărarea 
oaspeților din ce în ce mai pe- 
netrabilă. Urmează însă acea 
fază din min. 84 țminut al a- 
dovărului". care avea să încu
nuneze eforturile echipei din 
Petroșani și în mod special cele 
depuse îtv repriza secundă.

Să ne fi amfigit Intr-otita 
• itev.i rezultate foarte

■-C ‘ de handbalistele ! 
in i'.cst campionat, Incit • 
jvuigcm In situația de a 
<-iî li sc cuvine primul 
Poate. . O certitudine este 
faptul ră, duminică, cei 
■zenți la stadionul ..Jiul" (; 
puțini au foHt aceștia), pentru 
a aplauda marca victorie (asu
pra unor foste divizionare A) 
.iii fu* 1 ncvoiți să... privească 
.spectacolul" îndepărtării celei 
pe rarc-o numim mirifica FATA 
MORGANA pe., nisipul fierbin
te al pustiului, agreabil ca o 
umbra — pentru jucătoare, 
foarte încins, arzînd — pentru 
spectatori. Și aceasta, pentru 
că handbalistele petroșâocnc 
n-.ui ținut cu tot dinadinsul să 
dovedească numeroșilor specta
tori că ele constituie o echipă 
capabilă să promoveze în di
vizia A. Dimpotrivă. Incepînd 
timid, punînd i ■. ent exagerat 
pe prudență (de altfel și de par
tea cealaltă a „baricadei" s-a în- 
tîmplat la fel), handbalistele pc- 
troșărienc au, în finalul primei 
reprizp și |a începutul celei se
cunde, bune perioade de joc 
combinaliv și eficient, după ca
re. înaintând în timp, victoria 
(râvnită dar, pentru obținerea 
căreia, nu s-au depus nici mă
car eforturile obișnuite...) în
cepe să . sc scurgă printre de
getele rășchirate ale acelora ca
re ratează din cele mai ii 
dibilc poziții, fac...
turilor (3 — trei) de la 7 me
tri (!) și permit oaspetelor să... 
danseze ..tarantella” în teren 1 
Recunoaștem, n-am venit la 
stadion cu gîndul că vom asis
ta la un... galop de sănătate 
al Jiului. Cunoșteam puterea de 
replică a handbalistelor din Si
biu și doream sâ privim un 
meci echilibrat (așa a și fost...), 
frumos (pe alocuri, așa a fost...), 
încheiat cu victoria echipei 
gazdă, avantajată de locul 2 
pe care-1 ocupa, de public șl 

dorința afirmării (și

inafl 
pre- 

i nu

incre- 
vînt lovi-

HANDBAL

runcăm vălul alb al tăcerii pes
te categorica infiingcre de du
minică. neprevăzută pen’ru noi 
(oricît ar fi fost meciul de greu), 
neașteptată de spectatorii ca- 
re-mi revenit la handba’ cu 
mari nădejdi Și au plecat ,.bu- 
buiți" amar în credința loi Jiul 
a jucat, duminică, slab ți ste
reotip (în ansamblu), fără in
teres și cu forțe vlăguite (pe 
anumite perioade de timp), a 
jucat exact cum convenea ad
versarului, o formație matură, 
viguroasă, cu pretenții justifi
cate la întâietate.

...După trei șuturi, puternice 
dar imprecise, semna'e de Mia 
Costea și trei „bări“ pecetluite 
de Sanda Nemeș și Gina Galan, 
in minutul 8 înscrie... Brigitte 
Haptokorn și o 1—0 pentru si
bience. Imediat egalează Mia 
(.‘oștea : I —I. Apoi Maria Bre- 
zoaie readuce avantajul oaspe
telor : 1—2. Egalează Ana Maier 
în min. 15 : 2—2. Iuliana Barbu, 
cea mai bună jucătoare de pe 
teren (purtătoarea numărului 4 
din echipa C.S.M. Sibiu) resta
bilește „pretențiile" : 3—2. Pe 
un contraatac fulgerător, Ana 
Maier egalează din nou

In sfârșit — avantaj. „Icâ” Suciu 
e faultată pc semicerc șl Mia 
C' stea transformă impecabil i 
4 .1. Bucuria c Je scurtă du- 
i «’â — Helgii Stanit înscrie 
i'lcnti 4—I Ultimul minu 
reprizei aduce și cel mai 
mos gol i o spectaculoasă ' 
binație Costea — Maier 
mite ultimei jucătoare să i. 
< ă, In echipă, pentru pauză, 
inul necesar și... speranțele
5— 4 în favoarea gazdelor -e 
cheie prima repriză.

.Filmul" celei de-a doua ,eârti 
a jocului nl s-a... voalat, aș.i că 
nu vi-l mai redăm. Nici n-ar 
mal avea rost, pentru că după
6— 4 în favoarea gazdelor (Maie.-,
pe contraatac), sibtencele își re
vizuiesc conduita în teren, de
vin mai „arțăgoase" (în sensul 
bun al cuvintului) la poartă și 
In-pt-încet pun totalmente slâ- 
pînire pe joc. recuperează pune» 
dună punct i 6—5; 6—6; —7,
sînt egalate la 7 și, în „trap" 
mărunt dar sigur .merg" pîr3 
în final, câștigând confortabil, 
fără drept de apel...

Ce-au făcut fetele noastre în’ 
acest timp ? Ce să facă I Au 
ratat ocazii, au ratat lovituri de 
la 7 metri (Costea-Suciu), au ra
tat până și atacuri (ca acc'.i în 
care, erau avantajate de fap
tul că pc tușă, stăteau elimi
nate, două jucătoare sibience) 
de netă superioritate. Au rata» 
victoria...

Cele două echipe au utiliza» 
următoarele jucătoare i C.S.M. 
SIBIU i Maria Mnsan — ITelga 
Stanit. Ana Huzu, Ileana Stoica, 
Elisabeta Aftenie. Marla Boai
tă. Iuliana Barbu, Maria Brc- 
zoaie și Brigitte Haptokorn- 
JIUL; Alice Tudor, Mariana 
Cătuțoiu, Ana Maier, Mia Ce 
tea, Maria Ghiță, Sanda Nemeș, 
Virginia Galan, Viorica Suciv, 
Margareta Reck.

A arbitrat, cu neînsemnate e- 
rori — Francisc Szoboszlayi din 
Timișoara.

per- 
adu-

■
Cu

L. NI COLAE

V TEODORESCU

contraatacurile

începutul aparține gazdelor 
care atacă dezlănțuit, minerii 
lupencni apârîndu-se destul de 
sigur și organizat. Contraatacu
rile lor sini respinse cu greu 
de către apărătorii locali. David 
și Cotroază trecînd cu puțin pe 
lingă deschiderea scorului (în 
min. 18 și 26). Cu toată inci
sivitatea atacurilor la care par- 

Aruncutean, 
Polgar și Kelemen, golul nu ca
de decât în mim. 43. David, bine 
infiltrat în mijlocul apărării 
gazdelor, înscrie șutînd cu sete 
din apropiere.

La reluare, gazdele forțează

ticipă uneori și

jocul, obțin cîteva cornere. In 
min. 62, Șarpe nu mai poate 
opri golul ce plutea in aer cu 
cîteva minute mai înainte. Din 
acest moment minerii din Lu- 
peni luptă cu ardoare pentru 
fiecare balon,
lor fiind greu respinse de că
tre gazde. Nu a lipsit mult 
în min. 78 și 82 Cotroază și 
mai apoi David să aducă vic
toria oaspeților. Meritul cîștigă- 
rii unui punct prețios la Motru 
aparține întregii echipe.

ca I 
I 
I 
I

POPICE

Rezultate remarcabile ale sportivilor 
de la Jiul Petrila

Orașul Cluj a găzduit, nu 
demult, una din fazele zonale 
ale campionatului republican, 
individual și perechi, de po
pice — juniori și seniori. Cu 
această ocazie, în orașul de 
pe Someș s-au întrecut cei mai 
buni popicari din județele 
Bihor, Arad, Satu Mare, Mu
reș, Alba, Maramureș, Sălaj 
și Hunedoara.

Județul nostru a fost re
prezentat de patru sportivi și 
anume: Iosif Batogh, Ștefan 
Cozma, Ion Torok la seniori 
și Victor Miclea la juniori, 
toți aparținînd secției de po
pice de la asociația sportivă 
Jiul Petrila.

Numărul mare de partici
pant precum și valoarea re
cunoscută a unora dintre a- 
ceșlia, printre , care Și șapte 
maeștri ai sportului, nu l-au

demobilizat pe reprezentan- 
, tul municipiului nostru, lo- 
; sif Balogh, ba dimpotrivă el 
’ a reușit să aibe o frumoasă 
i comportare la individual, un- 
1 ,de a totalizat 878 popice do- 

borîte și s-a situat pe primul 
loc în clasament. Locurile 2 
șî 3 au fost ocupate de re
prezentanții județului Mureș, 
St. Ordog cu 869 p.d. și L.
Martina cu 850 p.d.. ambii — 
maeștri ai sportului.

Foarte bine s-a comportat 
și Victor Miclea care, deși 
în vîrstă de numai 16 ani, 
s-a clasat pe locul trei în cla
sament, cu 799 p.d. și a ob
ținut dreptul de a participa, 
alături de Iosif Balogh, la e- 
tapa finală a acestei compe
tiții.

Staicu BALO!

Agenda campionatului județean de fotbal
Minerul Uricani

Parângul Lonea 2-2
După 20 de

Minerul Uricani avea un avan
taj de două goluri și nimic nu 
lăsa să se întrevadă un even
tual rezultat final de egalitate. 
Dimpotrivă se sconta pe un 
scor record în favoarea gazde
lor (care vizează primul loc în 
clasament). Dar nu a fost așa. 
Lonenii s-au apărat în continu
are cu mult calm, 
tit fiecare atac cu 
te, surprinzînd de 
defensiva gazdelor 
periculoase. Bucși

. David (min. 45) restabilesc ast- 
I fel egalitatea, anulînd un avan- 
Itaj ce părea destul de consis

tent (autorul golurilor gazdelor

SCoșa — min. 14 și 20). In re
priza secundă, minerii din Uri-

| câni domină cu insistență, dar 
■ în ciuda unor bune ocazii de 
| gol (Coșa. Pușcaș, Hass) nu re- 

ușcsc sâ depășească apărarea a- 
glomerată a Parîngului. In ulti- 

Imul minut Minerul beneficiază 
de o lovitură liberă de la mar-

I ginea careului mare dar nici 
aceasta nu schimbă soarta unei

| partide „jucate” în primele 45 
Ide minute.

La juniori • Minerul Uricani 
| — Parîngul Lonea 1—3.

[ Hie coandraș

minute de joc,

și-au pregă- 
minuțiozitu- 
ficcare dată 
cu acțiuni 
(min. 23) și

Streiul Baru 
Preparatorul 
Petrila 4-1

Spectatorii prezență la întîl- 
nirea dintre Streiul Baru și 
Preparatorul Petrila au asistat 
la un joc interesant, presărat 
cu numeroase faze de fotbal 
bun. Gazdele, dornice de a ob
ține o victorie în fața uneia din 
fruntașele seriei, pun stăpînire 
Pe joc din primele minute, a- 
tacînd în trombă poarta apăra
tă, destul de slab de petrileanul 
Costea II, In prima repriză, 
dominarea accentuată a gazde
lor, favorizată în oarecare mă
sură și de un vînt prielnic, cete 
concretizată prin trei goluri i 
Rahoța (minv 24 și 40), Dancin 
(min. 32). In primele 45 de mi
nute oaspeții atacă sporadic și 
atunci cînd o fac dovedesc q 
exasperantă ineficacitate.

La numai 4 minute după re
luare, petrilenii își amintesc că 
sînt totuși o echipă cu preten
ții, apasă pe accelerator și în 
min. 49 Cricovan reușește redu
cerea handicapului. Contrar 
așteptărilor, echipa oaspe joacă 
în continuare un fotbal dezlânat 
în care fazele sînt lipsite de 
clarviziune. Jucătorii de la Stre- 
iu] se apără cu calm, iar în 
min. 89, profitând de o gravă 
greșeală a apărătorilor din Pe- 
Irila înscriu cel de al patrulea 
gol al lor.

T-a juniori : Streiul — Prepa
ratorul 2—1.

loan CIUR II
■A- -A-

Alte rezultate: Preparatorul 
Lupeni — Minerul Vulcan 1—0; 
Gloria Hațeg — Minerul Ani
noasa 2—1 ; Utilajul Petroșani 
— Energia Paroșeni 3—0 (jocul 
fusese programat sâmbătă după-

Minerul II Lupeni — 
Constructorul 

Lupeni 3-4
Meci echilibrat, ambele, e- 

chipe practicînd un joc modest, 
la valoarea jucătorilor ce la 
compun. Constructorii, cu un 
plus de agresivitate au avut, 
majoritatea timpului, inițiativa 
în prima repriză putînd înscrie 
de mai multe ori prin Poenar^ 
Budai, Săkijan (care au rata» 
ocazii foarte clare). De altfel și 

------ ” ‘ • io»
:m- 
fă- 
Ju- 
cu

în repriza a II-a atacurile 
au rămas nefructificate, 
precizia acelorași atacanți 
cîndu-se din plin simțită, 
niorii mineri au acționat 
teamă trimițînd mingi mai mul» 
la adversar. Numai Ban și Fi- 
lipaș s-au detașat din mediocri
tatea jocului prestat de. coe
chipieri.

Golurile au fost înscrise do 
către Poenar (min. 8), Budai 
(min. 13), Gros (min. 38). Brăneț 
(min. 84). pentru Constructorul, 
Munteanu (min. 23) din corner, 
autogol Sebok (min. 30) și Ban 
(min. 52) pentru mineri.

De remarcat atitudinea nes
portivă a jucătorului Poenar, 
care a bruscat pe juniorul 
Munteanu. cît și a lui Gros Să-« 
lăjan de la Constructorul și a 
lui Perju de la Minerul II (care 
pentru vociferări au primit 
vertismen te).

Bun arbitrajul 
Dobner — Lupeni.

lui Anton

E. POPA
★

s-a prezen-»amiaza, iar Energia
tat la teren duminică diminea
ța). Cu rezultatul provizoriu al 
ultimului joc. clasamentul cam
pionatului județean, seria Valea 
Jiului

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Minerul Uricani 
Utilajul Petroșani 
Preparatorul Petrila 
Minerul Vulcan 
Constructorul Lupeni 
Parângul Lonea 
Streiul Baru

8) Gloria Hațeg
9) Energia Paroșeni

10) Preparatorul Lupeni
11) , Minerul II Lupeni
12) . Minerul Aninoasa

se prezinta astfel i
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Sărbătorirea unei seculare O „pata“ |»e activitatea 
sectorului I.G.L. Lupeni

tradiții minerești torului respectiv și
•u tov.'.ășul 1. Mo-

mot o < re *,?<>■- ut r i 
lor aruneînd vina pc

F M i - ii-S Arimb Distino
••

mesaj de felicitare dln Opăriră 
t ■ i'. - ; Nicotae t caușrscu. 
et crKarul gener. 1 a' î'.irlidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, urarea și 
îndemnul Ja o muncă plină de 
abneeoție și dăruire a colecti
vului pentru înfăptuire n gran
diosului program elaborat de 
partid, de făurire a societății 
eocialiste multilateral dcrvpltete 
In patria noastră.

Au luat apoi cuvin Iul ing. 
I’sul ropcscu, directorul ■ xploa- 
lării. Cornel Ștcf. m»ncr șef de 
l rîgadfi și Tosif Băcăniei, miner 
pensionar, care au exprimat din 
«dineul inimii stima și respec
tul, caldul atașament al mine
rilor de la Certej-S&cărimb față 
de Partidul Comunist Român și 
conducerea sa înțeleaptă, anga- 
gvndu-sc ca în acest nou cinci
nal, colectivul să aducă întrea-

.M-c’vn. t. salutat dc tovarășul 
Viorel Faur, prim-sc. retor al 
Comitetului județean Hunedoara 

mzației de tineret de aici Di- 
p'vm.i dc onoare a Comitetului 
județean U.T.C

în continuare a luat cuvînlul 
tov. Bujor Almftșan care a fe
licitat colectivul, in numele co
legiului M ini.-derului minelor, 
petrolului și geologiei, subli
niind că, conferirea înaltelor 
distincții trebuie să marcheze 
intensifica rea activității de 
prospectare, explorare și exploa
tare a resurselor minerale din 
această zonă, astfel ca minerii 
de la Certej-Săcărîmb să pună 
la dispoziția economici națio
nale cantități tot mai mari din 
bogăția subsolului.

In încheierea adunării festive 
a vorbit tovarășul Toachim Mo
ca. Tcntru activitatea îndelun
gată și rodnică a generațiilor 
de mineri de aici, pentru re
zultatele dc prestigiu obținute

incrilor ți fan
din p

lor cM- 
«Miea Bi

ului comitcluli le.in dc
irlid, cxmsidera rcounos-
nța tuturor oa. r muncii
m județ, urări miale, de
ilivilatc insuflețitft pentru în-
ipluirea provoclerilor actuahi-

lui cincinal, a mărețului pro
gram elaborat dc Congresul al 
X-lca ai P.C.R. pentru înflori
rea multilaterală a României so
cialiste.

Participant ii la adunarea fes
tivă au adresat o telegramă Co- 
milelului Central al partidului, 
tovarășului Nicolac Ceaușcscu, 
în care exprimă cele mai pro
funde sentimente dc dragoste, 
stimă și venerație față dc con
ducerea partidului și statului, 
angajamentul ferm al minerilor 
de a-și consacra întreaga pu
tere și capacitate de muncă în 
lupta pentru realizarea exem
plară a obiectivelor ce le revin 
în actualul cincinal, pentru a 
spori contribuția lor Ja înflo
rirea scumpei noastre patrii.

„Ne străduim să tăcem 
din ei creatori'"

(Urmare din pag. 1)

Elevii s-au încadrat in rit
mul producției, ceea ce ne dă 
măsura maturității gindirii lor. 
Același lucru ni-| spun și maiș
tri din atclierek-școalâ. Aceste 
evidențe ne bucură (ne dăm 
scama că efortul nostru este a- 
preciat) și ne obligă Ia altele 
Trei.

— Eforturile uzinei sînt con
jugale cu cele ale școlii în for
marea personalității elevilor. 
Care este scopul principal ur
mărit în munca educativă dc-

— Prin tot ceea ce le oferim 
(afecțiune, mașini, grijă, aten
ție) nu facem altceva decit să 
demonstrăm că-i așteptăm prin
tre noi în orice moment. Faptul 
că elevul poate face singur pî- 
nă la capăt un lucru (să zicem 
o ramă metalică pentru o fe
reastră) il .ambalează". îl face 
— in mod nefortuit — să prin
dă gust pentru o anume mese
rie, să-și dea seama că este un 
creator. Aceasta urmărim. Să-i 
dăm satisfacția creatorului și, 
implicit, a aprecierii muncii 
depuse de fiecare membru al 
societății la justa ei valoare. Și

pentru o integrare mai organică 
în viata uzinei ne propunem 
ca in cadrul ședințelor de fi- 
naliză a rcz.ultatelor secțiilor 
să-i invităm și pe ei. Vor avea 
ocazia să vadă astfel felul în 
care înțeleg muncitorii noștri 
să-și analizeze munca, vor în
țelege mai bine ce înseamnă 
atitudine principială, tovărășeas
că față de propria-ți creație.

Sîntem sigur că mulți din e- 
levii de azi vor fi muncitorii 
noștri de tuîine și (fiindcă unii 
au părinți aici) sperăm că vor 
continua astfel niște „dinastii 
muncitorești".

nnliz.'tc Și asfaltate. iluminatul 
public s-a extins pînfi in cel 
mai îndepărtat colt de cartier, 
magazine și unități comerciale 
stau la dispoziția cetățenilor. 
Pentru întreținerea vechiului 
fond locativ sectorul I.G.L. Lu
peni n rxeculnt importante lu
crări în zona centralii a orașu
lui, unde, zeci dc clădiri au cu
noscut reparații capitale. Prin
tre aceste lucrări se numără și 
casele tip colonie situate pe 
strada 23 August. Aici, au fost 
renovate și modernizate nu nu
mai locuințele, ci și dependin
țele aferente fiecărei clădiri. 
Sistematizarea și înfrumuseța
rea acestei străzi prin caro sc 
face intrarea in centrul orașu
lui I.tipeni conferă un grad, 
sporit dc confort locatarilor, 
mijlocind, în același timp, o in
tegrare armonioasă a cartierului 
vechi în peisajul citadin. Faptul 
în sine nu poate dccît să satis
facă pe toți cetățenii dc aici 
și așa ar fi fost dacă sectorul 
I.G.L Lupeni nu și-ar fi între
rupt lucrările la clădirea nr. 11 
care însumează mai mul le locu
ințe cu dependințele respective. 
Tnvîtațj în mod insistent dc 
pensionarul Vilhelm Vobl care 
locuiește în această clădire ve
che, la apartamentul 51. am a- 
vut posibilitatea să constatam 
că într-adevăr sectorul I.G.L. 
Lupeni nu a mai trecut pe aici 
din anul trecut cînd i-a obligat 
n»’ locatari să elibereze depen
dințele pentru a fi refăcute din 
cărămidă. De atunci aceste de
pendințe foarte vechi și dără
pănate au rămas în aceeași stare 
deplorabilă lingă trotuarul stră
zii 23 August. în imediata apro
piere de complexul de deservi
re a cooperativei meșteșugărești. 
Dar nu numai Vilhelm Vdhl se 
plînge de această situație, ci și 
Ioan Adam de la apartamentul 
52. ca de altfel toți locatarii din 
această clădire. Desigur că în

D.t realitatea vorbește dc la 
sine Dependințele - prăbușesc 
in stradă și -<-< torul nu mișcă 
un deget pentru renovarea lor 
așa pum de altfel s-a făcut la 
celelalte locuințe dc pc strada 
23 August. Hoținînd faptul că 
aceste dependințe se află aproa
pe de centru, în marginea stră
zii la vederea tuturor trecători
lor. nltciind prin starea 'or de
gradată aspectul urbanistic al 
orașului, credem că este abso
lut necesar să se intervină cu 
promptitudine pentru rezolva
rea problemei în «sensul con
struirii altor dependințe din că
rămidă pentru a se încadra în 
transformările care au avui 
deja loc aici. Altfel, strădaniile 
peplrti înfrumusețarea orașului 
vor purta pala produsă de nc- 
cxeciitarea acestor lucrări, in
diferent ce raționamente și jus
tificări vor mai invoca tovară
șii dc la sectorul I.G.L. Lu
peni.

C. II.

STEAGUL
Pîrîul Lopștein 
a fost zăgăzuit

Dc fiecare dală cînd ploua 
cevg mni multișor, pîiiiașul 
Jxipștein provoca necazuri și 
pagube celor ce locuiesc în 
cartierul t îi același nume din 
orașul nostru, Consiliul popu
lar al orașului a hotărit să 
curme acest răii, a'ocînd pen
tru amenajarea albiei pîrîu- 
lui sumo de 80 000 lei. Lu
crarea «i fost încredințată e- 
chipei de zidari condusă de 
Ghcorglie Seracoveanu. Echi
pa n curățit albia pinului, 
Iar malurile nu fost înălțate 
și betonate.

M. MICA

Bucurie de 
scurtă durată
Mai acum cîlevg luni, in 

cartierul Brala III, în apro
pierea poduluj ce traversea
ză Jiul, s-a deschis un chioșc 
de desfacere a legumelor ș> 
fructelor. Motiv de bucurie

ROȘU...
Corespondenții și cititorii 
despre loialitatea lor

pentru gospodinele din carti
er. Puteau să se aprovizioneze 
opc cu cele trebuincioa
se. Iiu< 'ii ia lor însă s-n dove
dit de scurtă durată. Deși în 
chioșc kc mai găsesc niscaiva 
mărfuri, totuși, gospodinele 
fac cumpărăturile de 'a o u- 
nitate aflată ja 0 distanță 
mai marc. Cauza ? Chioșcul 
stă închis deoarece nu arc... 
vînzător. Tocmai acum, în 
perioada aprovizionării de 
iarnă. Cei chemați sâ ho
tărască soarta acestui chioșc 
oare nu sînt convinși pe de
plin de utilitatea lui ?

F. ELENA

Pentru cele mai 
tinere vlăstare
Există în <-• 'șu| nostru • 

clădire ai cărei locatori au 
vîr'-!.i între eîtevo minute șt 
ce! mult o săptămîmî — ma
ternitatea. Rozalia Pudenz. E- 
lona Cr:r,tc.i. Roz-illn Sznlo- 
ny. Ștefan la Galtnr. Ana 
Sdrobici. Rozalia Viem. E- 
lenn Filip și Fechîn.i Naev 
ce fac parte din comitetul de 
sprijin de pe lingă Spitalul 
unificat din Lupeni. nu con- 
fecționat pentru maternitate 
prin muncă voluntară. 450 de 
scutere Urmîndu-Je exem
plu. Ecaterina Bidea, Marin 
Deda. Estera Bistrlan. Marin 
Marco, Magdalena Sib:?.in 
Olil’a Mihuț și alte gospodine 
d-n cartierele 80 de case și 
lopștein au confecționat, de 
asemenea, 350 de scutece 1? 
te o acțiune pentru care co
mitetul de sprijin de pc lingă 
spital merită toată lauda.

Valentina RUSU

...LA LUPENI
Noul mers al autobuzelor I.T.A.

La cererea mai multor cititori publicăm programarea 
sosirilor și plecărilor autobuzelor I.T.A. în șj din orașul 
Petroșani, valabilă de la 5 octombrie 1971.

Sosire Plecare
1. Petroșani — Timișoara 

Petroșani — Hațeg
ora — 4,00

5.00
3. Lupeni — Brad 6,05 6.10
4. Deva — Tg. Jiu -8,16 8.21
5. Novaci — Petroșani 8,33 _
6. Caransebeș — Petroșani 9,35 _
7. Sebeș — Petroșani 10,45 —
8. Petroșani — Caransebeș — 13,00
9. Petroșani — Novaci — 13,45

10. Deva — Petroșani 13.57 _
11. Petroșani — Sebeș — 15,00
12. Petroșani — Deva — 15,45
13. Tg. Jiu — Deva 17,29 17.34
14. Ilațeg — Petroșani 18,53 _
15. Brad — Lupeni 20,16 20,21
16. Timișoara — Petroșani 20,38 —

Mica publicitate
VIND CASA LIBERA — 3 

camere, bucătărie .și grădină — 
în Petroșani str. Tudor Vladi- 
mirescu 17.

Mai circulă, fără a intra în Petroșani, o cursă Tg. Jiu — 
Uricani, cu plecarea din Tg. Jiu la ora 9,00 și sosirea Ia 
Uricani Ia ora 11.45 și Uricani — Tg. Jiu cu plecarea din 
Uricani Ia ora 13.00 și sosirea la Tg. Jiu ia ora 15,-15. cu 
care publicul călător din Petroșani poate face legătura în 
stația de Ia bifurcâția Iscroni (Gambrinus).

Toate autobuzele sosesc și pleacă din Piața Victoriei 
Petroșani în afară de cele Petroșani — Novaci care pleacă 
din strada G Martie (de lingă Judecătorie).

Focul — dușmanul 
„aurului verde"

Tădurca — ..aurul verde* al 
țarii — mindria munților și a 
dealurilor, constituie o mare 
bogăție. Masa lemnoasă este 
una dintre materiile prime cu 
o vastă diversitate de întrebuin
țare- In județul nostru pădu
rea ocupă o mare suprafață. 
Apărarea ei împotriva focului 
distrugător constituie o datorie 
e noastră, a tuturor.

In județul Hunedoara pădu
rea ocupă 321 487 de hectare 
ceea ce reprezintă mai mult de 
44 la sută din suprafața tota
lă a județului, revenind pe 
locuitor 0,06 ha. Din suprafața
ei totală 301 717 ha sînt admi
nistrate de Inspectoratul silvic 
Hunedoara, prin cele 11 ocoale

DE REȚINUT!
Sint situații cînd în pădure sau la marginea ei se lasă 

borcane, sticle sau alte asemenea obiecte care, în anumite 
poziții, prin efect de lentilă pot duce la autoaprinderea 
pădurii.

De aceea . a o sarcină și o datorie patriotică, fiecărui 
cetățean ii revine obligația de a îndepărta de pădure astfel 
de obiecte, iar atunci cînd observă incendii să dea sem
nalul de alarmă și apoi să participe efectiv la localizarea 
și stingerea lor.

Se atrage atenția tuturor celor caro vin în contact eu 
pădurea că trebuie să respecte cu strictețe regulile de pre
venire a incendiilor în pădure. Astfel toți cei care circulă 
prin pădure vor avea grijă să fumeze numai în locurile 
special amenajate in acest scop. Sub nici un motiv să nu 
arunce pe jos chibrituri ori țigări nestinse.

Orice cetățean care este angajat pentru lucrări de ex
ploatare a lemnului să nu intre in pădure fără un instruc
taj corespunzător făcut de organele silvice asupra reguli
lor de prevenire și combatere a incendiilor.

Ce mai trebuie 
REȚINUT!

Nu de mult s-a elaborat Iio- 
ittrirea Consiliului de Miniștri 
ar. 2285/1969. In dorința ca 
toți cetățenii să fie informați, 

cunoască și să apere pădu
rea de incendii vom comenta 
eiteva din prevederile hotărîrii 
amintite mai sus, care se refe
ră în exclusivitate la evitarea 
incendiilor în păduri.

Astfel îd art. 1 din hotărirea 
sus-amintită se menționează că, 
constituie contravenție la nor
mele de prevenire și stingere a 
incendiilor următoarele fapte:

S neluarea măsurilor de Pre
venire și stingere a incendiilor 
in raza lor de activitate, de 
către întreprinderile, instituții
le de stat, organizațiile obștești 
și persoanele fizice care înde
plinesc o activitate în pădure ; 

neinstruirea cu privire Ic 
prevenirea și stingerea incen
diilor, de către unitățile orga
nizațiilor socialiste care execu
tă in păduri exploatări sau 
orice alte lucrări sau activități 
ale muncitorilor, înainte de a-l 

silvice, iar 23 789 ha sint date 
in folosința comunelor, fiind 
administrate de Consiliul po
pular al județului Hunedoara. 
Pe lingă materialul lemnos tot 
mai mult solicitat atît in țară 
cit și peste hotare, în pădure 
găsim fructe și animale sălba
tice care prin valorificarea lor 
aduc importante venituri eco
nomiei noastre naționale. In 
acest an pînă in prezent. Ins
pectoratul silvic a valorificat 
fructe de pădure cum ar fi: 
604 tone de zmeură, 549 tone 
de mure, 74 tone dc afine ne
gre, 58 tone de afine roșii, 59
tone de coarne, 82 tone de mă
ceșe, 189 de tone de mere pă
durețe, 21 tone de cireșe amare

introduce în pădure, sau ueor- 
ganizarea lor in echipe de pre
venire și stingere a incendiilor 
înainte de începerea lucrului ;

neinstruirea paznicilor dc 
parchete, în vederea prevenirii 
și stingerii incendiilor, aprin
derea focurilor la o distanță 
mai mică de 100 metri de lizie
ra pădurii, fără aprobarea or
ganului silvic, sau in afara lo
curilor special destinate aces
tui scop, ori părăsirea focurilor 
fără a le stinge;

@ instalarea și folosirea in 
pădure a utilajelor și instala
țiilor dc exploatare fără luarea 
măsurilor de prevenire și stin
gere a incendiilor. prevăzute 
de dispozițiile legale;

neluarea de către părinți 
sau cînd este cazul de alți re
prezentanți legali, a măsurilor 
necesare pentru a împiedica pe 
minorii care nu au împlinit virs- 
ta de 14 ani de a mintii mate
riale ori substanțe care pot 
provoca incendii. 

și alte fructe în valoare de pes
te 9 500 000 lei.

Dar. pădurea are și -însușiri 
estetice. Acest efect trebuie 
păstrat și întărit, fiind unul 
din factorii care contribuie in 
cea mai mare măsură la dez
voltarea dragostei față de pă
dure și la formarea așa-numi- 
tei conștiințe forestiere — acea 
convingere de necesitate a pă
durilor.

Pentru a putea proteja și a- 
păra de dușmanul cel mai te
mut — focul, este necesar să 
respectăm întocmai toate nor
mele dc prevenire a incendii
lor.

ANUNȚ
Se aduce Ia cunoștința tutu

ror cetățenilor județului Hune
doara că pentru perioada de 
toamnă-iarnă in păduri este 
necesar să se respecte urmă
toarele reguli :
• nu faceți foc in apropierea 

furajelor și a construcțiilor;
• nu dați foc resturilor ve

getale de pe lingă păduri pe 
vreme de vini și nu ie lăsați 
nesupravegheate ;

TURIȘTI I
Pe timp secetos și vini nu a- 

prindeți focuri in pădure ;
@ nu aruncați capetele de ți

t
i

Ați stins focul in sobe ? Ați închis robinetele combus
tibilului ? Ați îndepărtat materialele ușor inflamabile din 
apropierea surselor de căldură ?

Ați scos din priză aparatele electrice, radiatoarele, re- 
șourile ?

Ați controlat peste tot ca să nu rămînă rosturi de ți
gări aprinse ?

Ați închis ermetic vasele cu lichide ușor inflamabile ?
Au fost evacuate deșeurile inflamabile ?
S-a făcut curățenie ? Căile de acces sînt libere ?
Dacă răspunsurile sînt favorabile la toate întrebările 

puteți pleca liniștit acasă, cu certitudinea că în cabanele de 
care răspundeți sau locuiți nu va izbucni nici un incendiu, 
că v-ați îndeplinit o îndatorire patriotică, ocrotind avuția 
obștească de distrugerile focului I

$ nu le dați foc la acestea 
dacă se află la o distanță mai 
mică de 200 m de pădure ;

@ pe timp uscat și cu vînt 
nu aprindeți asemenea focuri ;
• educați și supravegheați 

copiii pentru a nu se juca cu 
focul;
• nu lăsați nesupravegheate 

sobele, aragazele, lămpile de 
gătit, dc iluminat și nu le fo
losiți în stare defectă.

gări sau bețe de chibrituri aprin
se in păduri și in alte locuii ce 
prezintă pericol de incendiu ;

fumatul este permis numai 
in locuri special amenajate unde 
se află gropi pentru aruncarea 
țigărilor. Aceste locuri unt mar
cate prin tăblițe indicoloare ;

pentru pregătirea hranei 
este permisă facerea focului nu
mai în locurile speciol omenejo- 
te și indicate. Nu părăsiți locul 
pină nu ați stins bine focul.

Nu uitați ! Incâlcareo prevede
rilor HCM 2285/1969 otroge du
pă sine severe sancțiuni materia
le. De aceea, reimprospătali-vâ 
periodic cunoștințele pc linie de 
p.c.i., aplicați și respectați cu stric, 
tețe normele și instrucțiunile de 
poză și prevenirea incendiilor.

La 
părăsirea 
cabanelor

Măsuri concrete de prevenire
ln perioada favorabilă izbucnirii incendiilor în pădure, 

respectiv lunile august-noiembrie, Inspectoratul județean 
silvic a hotărîl ca și în continuare să se pună un accent 
deosebit pe acțiunea de prevenire a incendiilor. Dintre aces
tea vom menționa eiteva : se vor executa lucrări silvice 
cum ar fi de pildă întreținerea liniilor izolatoare vechi și 
construirea altora noi; curățirea pădurilor de uscături; ame
najarea locurilor pentru fumat în lungul drumurilor de 
pădure și instalarea de tăblițe și panouri avertizoare la 
intrările în pădure, conform planului de protecția pă
durilor.

După cinci zile de la stingerea incendiului ocoalele 
vor depune la Inspectoratul silvic un dosar cu toate da
lele privind incendiul respectiv, făcîndu-se propuneri de 
sancționare a celor vinovați.

&

URSUL:
— Promiie-mi 

că nu o sâ ne mai 
lași pe noi să „re
zolvăm* neglijen
țele tale..,

Desen de I. LICIU

CETĂȚENII Se
Pădurea este o mare bogă

ție națională. Feriți-o dc in
cendii !

@ nu faceți foc in pădure !

(£. nu lăsați copiii să se joa
ce cu focul in păduri sau 
să aprindă focul la o distanță 
mai mică de 200 de metri dc 
pădure!

® nu aruncați țigările sau 
chibriturile aprinse în păduri 
sau in alte locuri ce prezintă 
pericol de incendiu !

fumatul este admis nu
mai în locuri fără frunze usca
te, unde sint gropi pentru fu
mat,. amenajate și indicate de 
pădurari I

@ nu dați foc resturilor ve
getale «le pe pășiuni și finețe 

MATERIAL PUBLICITAR

la o distanță mai mică de 200 
m de pădure!

g. pe timp secetos și vînt 
nu aprindeți asemenea focuri !

g TURIȘTI ! Stingeți bine 
focurile după pregătirea hranei, 
cînd vă aflați in apropierea 
pădurii !

© CABANIERI ! Verificați 
bine coșurile și sobele și reme- 
diați orice defecțiuni înainte 
de aprinderea focurilor!

9 nerespectarea acestor regu
li atrage sancțiuni cu amenzi 
de la 300 Ia 3 000 lei.

-----4------

NU UIT ATI!
9

fieorqanizavea alarmării in 
raz de incendiu, în organiza
țiile economice, întreprinderi, 
iiistituiii. organizații cooperatis
te *i localități, nerespectarea 
cxercițiilor de alarmare și stin
gere in cadrul planului stabilit 
se sanefionează cu amendă de 
la 300 la 800 lei; neexecutarea 
sau neintreținerea in bună sta
re, potrivit normelor în vigoa
re a bazinelor, rampelor de a- 
limentare. hidranfilor ori surse
lor de apă pentru stingerea in
cendiilor sau blocarea acestora 
in așa fel incit să nu poată fi 
folosite in caz de incendiu se 
sancționează cu amendă de la 
800 la 1 500 lei; folosirea insta
lațiilor sau aparatelor de încăl
zit, iluminat sau forță motrică, 
cum sint instalajile de gaze li
chefiate (aragaz), reșouri și fiare 
ele călcat, radiatoare, sau ma
șini electrice de gătit ori încăl
zit sau alte asemenea aparate, 
dacă sînt defecte și prezintă 
pericol de incendiu, se sancțio
nează cu amendă de la 100 la 
300 lei, necurățirca coșurilor sau 
curățirea in condiții necores
punzătoare ori neintreținerea 
lor in bună stare de folosire se 
sancționează de asemenea cu a- 
mendă de la 100 la 300 Ici.

interzice!
Folosirea in stare defecîă a 

instalațiilor și aparatelor con
sumatoare de energie electrică, 
de orice fel;

încărcarea intrei u; ătoa-. 
relor și prizelor peste sarcina 
indicată ;

G suspendarea corpurilor de 
iluminat direct de conductorii 
de alimentare ;
• agățarea sau introducerea 

pe și în interiorul panourilor 
a nișelor, tablourilor electrice 
ele, a obiectelor și materialelor 
de orice fel ;

© utilizarea lămpilor ."nubile 
de control alimentate la o ten
siune mai mare de 24 V

executarea de lucrări oe 
întreținere și reparații ale 
instalațiilor electrice de către 
personal necalificat și neaute- 
rizat :

® folosirea abajururilor de 
hîrlie sau din alte materiale 
combustibile la corpurile de 
iluminat ;

© întrebuințarea radiatoarelor, 
reșourilor, etc. în încăperi un
de sînt depozitate sau se pre
lucrează materiale inflamabile 
sau explozive ;

© folosirea legăturilor provi
zorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct în 
priză (reșouri, fiare de călcat, 
ciocane de lipit) fără luarea 
măsurilor de izolare față de 
elementele combustibile din în
căperi. -<-
Conducători 
de unităti 1

Purtați Întreaga responsabi
litate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor ia locu
rile de muncă. In acest lene, 
sînteți obligați •

© să acționați perseverent 
pentru aplicarea și respectarea 
normelor de prevenire și stin
gere a incendiilor ;

© su instruiți lunar perso
nalul din subordine cu privire 
la sarcinile ce-i revin pe linie 
de p.r.i.;

© să asigurați buna păstra
re, întreținere și funcționare a 
materialului de stingere exis
tent în dotare și să na permi
teți folosirea lui în nlte «ce
puri ;

© să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de In
cendiu din rîndurile persona
lului din subordine.

© să afișați sarcinile de 
p.c.i. la fiecare loc de niwncă 
ți să ie dezbateți cu saliniații.
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SECURITATEA EUROPEANA
MESAJUL ADRESAT NAȚIUNII 

DE INDIRA GANDHI
Concertul

festiv dat cu
DELHI 25 (Agerpres). — In

tr-un mesaj adresat națiunii, 
primul ministru. Indira Gandhi 
a cerut cetățenilor s2 
consacre toate efortu 
treaga energie cauzei 
și consolidării unității 
ie. Premierul Indian i 
poporul să lupte cu 
împotriva forțelor reacționare, 
conservatoare și religioase care, 
prin activitatea lor, aduc pre
judicii unității Indiei, să apere 
cuceririle Indiei independente, 
interese ? naționale ale țârii.

Pe de altă parte, premierul 
Indira Gandhi a declarat că 
guvernul său râmîne ferm de-

irile. în- 
libcrtății 
naționa

li chemat 
ho târî re

cis să aplice programele de 
dezvoltare economică și socială, 
să înfăptuiască prevederile pla
nului dc dezvoltare economică 
și programul de reformă agra
ră. Ea a subliniat necesitatea 
consolidării economiei indiene 
pe baza folosirii raționale 
resurselor naționale, a 
rii rapide a producției 
triale șl agricole.

Evocînd conjunctura 
frontiera indo-pakistaneză, pri
mul ministru al Indiei a decla
rat că „gravitatea situației cere 
să nu vorbim sau să acționăm 
în grabă".

a 
crește- 
indus-

ATENA 25. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru Cim- 
pcanu. transmite i Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Ro
mâniei, atașatul militar ai ță
rii noastre la .Alena, colonel Ion 
Stăncscu, a oferit o gală dc 
filme documentare. Au parti
cipat D. Tsakonas, subsecretar 
dc stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, ofițeri superiori, șefi 
al unor misiuni diplomatico, a- 
tașați militari acreditați la A- 
tena, ziariști.

★

dantul Colegiului marinei rega
le britanice, contra-a ml ral A. S. 
Morton, ofițeri superiori din 
Ministerul Apărării al Angliei 
și oile persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
șefi dc misiuni diplomatice, pre
cum și atașați militari acredi
tați la Londra. A fost prezent 
ambasadorul României, Vasilc 
Pungan.

★

prilejul Zilei
Națiunilor

Unite

Procesele de ia Cairo
GAIRO 25 (Agerpres). — La 

Gairo au luat sfirșit audierile 
<n procesul intentat celor 90 
de persoane implicate în com
plotul din luna mai a.c.. oare 
viza înlăturarea președintelui 
Egiptului, Anwar Sadat. — a- 
nunță agenția M.E.N. Printre 
acuzați se numără fostul vice
președinte Aii Sobry. Abdel 
Mohsen Abu] Nour, fost secre
tar general al Uniunii Socia
liste Arabe, Labib Shukeir. fost 
președinte al Adunării Națio
nale, și fostul ministru de in
terne Shaarawy Gomaa. Com
pletul Tribunalului din Cairo 
va pronunța sentința. în acest

proces la 9 decembrie a.c., a 
anunțat postul de radio Cairo.

După cum anunță agenția 
M.E.N,, luni dimineața au în
ceput la Cairo, audierile în pro
cesul intentat fostului ministru 
al apărării, generalul Mohamed 
Fawzi. „acuzat de a fi încercat 
să atragă, de partea participan- 
ților la complotul împotriva șe
fului statului egiptean, unități 
ale forțelor armate**. Procesul 
se judecă la un tribunal mili
tar din Cairo. La prima ședin
ță au fost admiși ziariști și re
prezentanți ai opiniei publice. 
Instanțele de judecată au dispus 
amînarea procesului pînă In l 
noiembrie.

LONDRA 25. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Cu ocazia celei de a 
27-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România, la ambasada ță
rii noastre de la Londra a a- 
vut loc o gală de filme. In con
tinuare, 
aerului, 
atașatul 
gul II, 
cocteil.

Au fost prezenți comandantul 
Colegiului regal pentru studii de 
apărare, Alastair Buchan, coman-

atașatul militar și al 
colonel D. Badea, și 
naval, căpitan de ran- 

A. Dușa, au oferit un

ULAN BATOR 25 (Agerpres). 
— Cu prilejul aniversării Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, la o unitate 
militară din Ulan Bator a avut 
loc o adunare festivă la care 
au luat parte colonelul A. Sar- 
huu, locțiitorul șefului Direcției 
Apărării Civile din Ulan Ba
tor. nlți ofițeri superiori, os
tași/ Au fost prezenți Sandu 
loan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ulan Da
tor și membri ai ambasadei.

Despre semnificația acestei 
zile au vorbit maiorul B. Lov- 
sangombo și 
mâniei în R.

ambasadorul Ro- 
P. Mongolă.

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). — Cu prilejui Zilei 
Națiunilor Unite, în sala Adu
nării Generale a O.N.U. a avut 
loc, duminică, tradiționalul con
cert festiv difuzat în lumea în
treagă. A fost prezentat, în pre
mieră mondială. Imnul Națiu
nilor Unite, compus de renu
mitul violoncelist Pablo Casals, 
pe versurile poetului american 
W. A. Auden. In deschiderea 
concertului, U Thant, secreta
rul general al O.N.U., a rostit 
o scurtă alocuțiune. El a anun
țat, totodată, că pentru creația 
lor, cei doi artiști au fost dis
tinși cu „Medalia pentru 
a O.N.U.-.

pace

La actuala sesiune a Adunării Generale n 
O.N.U. sc manifestă un interes activ față de 
problemele colaborării in Europa și dc pre
gătirea practică a viitoarei conferințe gene- 
ral-europcnc. In contactele bilaterale stabilite 
potrivit practicii curente pc culoarele O.N.U., 
printre problemele majore abordate au fost 
și cele legate de statornicirea unui climat fa
vorabil promovării unei securități trainice în 
Europa, dc dcz.voltarc a colaborării multila
terale între statele continentului și, bineînțe
les, dc perspectiva conferinței gcneral-euro- 
penc. In capitalele europene, ca și in alte ca
pitale, nimeni nu se mai inlrcabă acum dacă 
o asemenea conferință ar trebui convocată, 
ci cum trebuie organizată pentru a se obține 
rezultate cit mai eficiente. Se confirmă că 
aprecierea României și a altor state europene 
că acum sint întrunite condițiile pentru con
vocarea conferinței general-curopcue este pe 
deplin Justificată.

Este bine cunoscut (aptul că România des
fășoară o activitate susținută pentru stator
nicirea unor relații care să garanteze secu
ritatea fiecărui stat european, să-i asigure 
dreptul de a se dezvolta liber, să ducă la in
tensificarea contactelor și legăturilor multi
laterale. Țara noastră acționează deopotrivă, 
pentru realizarea unor măsuri eficiente dc 
destindere și dezarmare în Europa, pentru 
lichidarea divizării continentului in grupări 
militare opuse. Bineînțeles, se impune, tot
odată, recunoașterea realităților statornicite 
pe harta Europei după cel de-al doilea răz
boi mondial. Crearea unui sistem de secu
ritate europeană reclamă participarea tuturor 
statelor, pe baza egalității in drepturi, indi
ferent dc mărimea lor, de numărul popu
lației sau do forța economică.

„I’rin securitate europeană, a declarat to
varășul Nicolae Ceaușescu, România — ca și 
alte țări socialiste — înțelege stabilirea unor 
raporturi de deplină egalitate între toate sta
tele continentului, dc respect reciproc al in
dependenței șj suveranității naționale,
cludcrca folosirii forței sau a amenințării cu 
forța în relațiile interstatale. Totodată, avem 
în vedere realizarea unor relații economice, 
culturale, științifice, multilaterale între toate 
statele continentului, care să îndepărteze o 
scrie de obstacole și bariere existente astăzi, 
zlceasta ar crea, după părerea noastră, și 
premisele soluționării altor probleme care 
mai există ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial".

Este îmbucurător faptul că schimburile de 
vederi din ultima vreme, desfășurate atit la 
O.N.U., cît și în convorbirile oamenilor po-

ex-

OBIECTIVELE 
MINISTERIALE

CONFERINȚEI 
DE LA LIMA

® « O d • • • *••••©
LONDRA. Congresul sindicatelor britanice, din--- von, omuivuicivr umuiiiue, uni care 

fac parte aproximativ 10 milioane de oameni ai muncii, a 
hoțărît să organizeze o campanie de protest împotriva creș
terii șomajului in țară. In cursul acestei săptămini, in An
glia vor avea loc, în cadrul acestei campanii, 
masă.

Numărul șomerilor in Anglia a ajuns Ia

mitinguri de

930 000.
TOKIO. Două trenuri ex- 
s-au ciocnit luni într-un 

tunel situat în apropiere de 
Osaka. Potrivit știrilor oficiale, 
nouă persoane și-au pierdut via
ța și peste 200 au fost rănite.

Baden-Baden

LIMA 25 (Agerpres). — Re
ferind u-se la obiectivele Confe
rinței la nivel ministerial de la 
Lima a grupului celor 77, care 
reunește pe reprezentanții ță
rilor în curs de dezvoltare din 
America Latină. Asia și Africa, 
ministrul peruan al afacerilor 
externe. Edeardo Mercando 
Jarrin, a declarat că acestea 
sînt ..menținerea Și întărirea 
spiritului de unitate, depășirea 
divergențelor și sporirea capa
cității competitive a produselor 
acestor state pe piața mondi- 
ală“. Printre punctele principa
le înscrise pe agenda reuniunii, 
a spus Mercado Jarrin, figurea
ză analizarea efectelor suprata
xei de 10 la sută, pe care pre
ședintele Nixon a impus-o tutu-

ror importurilor, „măsură care 
prejudiciază poziția produselor 
noastre pe piața nord-america- 
nă“. In altă ordine de idei, a 
afirmat el, țările în curs de 
dezvoltare suferă efectele crizei 
monetare interoccidentale, ca
re face oa datoriile externe să 
devină mai apăsătoare.

Participanții la lucrări
căuta să definească organismul 
internațional cel mai adecvat 
pentru realizarea dezideratelor 
deceniului dezvoltării, ținînd 
cont de schimbările care au loc 
astăzi în lume, a afirmat în 
încheiere ministrul peruan.

6 VARȘOVIA. Piotr Jarosze
wicz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, și-a 
încheiat, duminică, vizita ofi
cială de prietenie în Iugoslavia, 
înapoindu-se la Varșovia.

vor
PARIS. Renumitul pictor 

Pablo Picasso a împlinit luni 
90 de ani. Evenimentul a fost 
sărbătorit în lumea artistică 
franceză și spaniolă, iar la Pa
ris președintele Pompidou a 
inaugurat săptămîna trecută, la 
Muzeul Louvre, o expoziție de
dicată marelui artist al pene
lului.

• CAIRO. Zulfikar Aii Bhut
to, liderul Partidului Poporului 
din Pakistan, a sosit într-o vi
zită de trei zile la Cairo, unde 
va conferi cu oficialități egip
tene. După întrevederile din 
capitala Egiptului, Aii Bhutto 
va face o vizită' la Tripoli.

G BONN.. La 
s-au desfășurat convorbiri ofi
ciale între ministrul de exter
ne a] R, F. a Germaniei, Wal
ter Scheel, și omologul său spa
niol, Gregorio Lopez Bravo. Pe 
agenda convorbirilor, relevă a- 
genția D.P.A., au figurat pro
bleme legate de promovarea 
destinderii europene, relațiile 
Spaniei cu Piața comună, pre
cum și situația din Orientul 
Apropiat.

Jitiei de răspundere au scos în evidență preg
nant necesitatea întrunirii conferinței și ade
seori au fost abordate chestiuni legate de 
pregătirea practică, de ordinea de zi și chiar 
de procedura întrunirii. Toate acestea duc 
la concluzia că este posibil să se treacă la o 
fază nouă in cadrul procesului de convocare 
a conferinței gencral-curopenc.

Țările socialiste au sugerat să fie discutate 
probleme privind renunțarea la folosirea for
ței sau amenințarea cu forța în Europa, lăr
girea legăturilor economice, tchnico-științifice 
și culturale pe baza egalității in drepturi in 
vederea promovării colaborării politice intre 
statele europene și crearea unui organism 
pentru problemele securității și cooperării. 
Totodată, in vederea definitivării agendei, se 
manifestă receptivitate și față de alte pro
puneri, pc care le pot avansa toate statele 
interesale.

Desigur, nimeni nu-și închipuie că toate 
problemele europene ar putea fi epuizate la 
prima întilnire. Intr-adevăr idcca unei suc
cesiuni de întruniri iși croiește drum, ceea 
ce indică faptul că făurirea securității eu
ropene intră in conștiința națiunilor de pc 
continent ca un proces ascendent. Iar conti
nuitatea întrunirilor conduce in mod logic 
spre o permanentizare a conferinței sau a 
unui organism constituit pe baze permanente; 
recomandările organismului ca și ale confe
rinței ar urma să fie supuse guvernelor că
rora Ic revine atributul suveran al holăriri- 
lor, astfel incit să fie evitată orice idee falsă 
privitoare la o „supranaționalitate*1.

însușirea ideii că există condițiile necesare 
pentru convocarea conferinței europene cu 
participarea tuturor statelor interesate, deci 
atit a R.D.G., cît și a R.F.G., precum și a 
S.U.A. și Canadei, ca state necuropene inte
resate in problemele continentului nostru, 
relevă însemnătatea convocării cît mai grab
nice a unei reuniuni multilaterale pregăti
toare.

Numai asigurarea unor relații de încredere 
și stimă reciprocă, de respect față de per
sonalitatea fiecărui stat pot contribui Ia con
solidarea păcii și securității pe continentul 
nostru. Aceasta înseamnă așezarea relațiilor 
Pe principiile suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului reciproc, 
excluderii forței și amenințării cu forța, ex
cluderii dictatului și presiunilor. Respectarea 
acestor principii reprezintă premisa înfăptui
rii sistemului de securitate în Europa.

Z. FLOREA

LA ORDINEA ZILEI

----
intilnire Pak 
Sen Cer-Fam 

Van !)ong
HANOI 25 (Agerpres). — Luni 

a avut loc la Palatul Preziden
țial din Hanoi o întilnire între 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Pak Sen Cer. membru 
a: Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, și o de
legație de partid și guverna
mentală a R. D. Vietnam, în 
frunte cu Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al 
R. D. Vietnam. Tntîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
solidaritate militantă și priete
nie frățească, transmite agenția 
V.N.A.

Ciocnirile militare
indopakistaneze

DELHI 25 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Press Trust of India, trage
rile de artilerie grea pakis
taneză asupra orașelor Agar
tala, Kamalapur, precum și 
asupra unor sate din pro
vincia Assam, s-au soldat cu 
cinci morți și 25 de răniți.

Pe de altă parte, agenția 
P.T.I. informează că 20 000 
de refugiați pakistanezi s-au 
adăpostit în sectorul Tripura, 
de cînd patru avioane pakis
taneze cu reacție au atacat, 
la 22 octombrie, localitatea 
Qasba, situată la o milă de 
capitala districtului. Popu
lația Tripurei. adaugă agen
ția, care este în mod normal 
de 1.5 milioane locuitori, s-a 
dublat în ultimele șapte luni 
datorită afluxului de refugi-

ați pakistanezi. Agenția P.T.I 
a transmis că cel puțin 200 
de civili au fost uciși în 
cursul unor atacuri aeriene.

★
CARACI 25 (Agerpres.) — 

Agenția Associated Press of 
Pakistan, citată de Reuter, a 
anunțat că peste 70 de indi
eni au fost uciși, iar ambar
cațiunile lor scufundate, cu 
prilejul unei încercări de a 
se infiltra în Pakistanul de 
est. Incidentul, menționează 
agenția, s-a produs lîngă lo
calitatea Rangpur, la 23 oc
tombrie, trupele pakistaneze 
deschizînd focul asupra 
grupului indian îndată ce a- 
cesta a pătruns pe teritoriul 
pakistanez.

COMUNICAT COMUN 
IUGOSLAVO-POLONEZ

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri a! R.P. 
IPolone, Piotr Jaroszewicz, în 
Iugoslavia, în cursul căreia a 
avut convorbiri cu șeful guver
nului iugoslav, Gemal Biedici, 
subliniază că părțile și-au ex
primat dorința de a dezvolta și 
edînci colaborarea în toate do
meniile. pe baza principiilor e- 
galității în drepturi, respectului 
și avantajului reciproc. In dez
voltarea pozitivă a colaborării 
dintre cele două țări socialiste, 
un rol deosebit de important 
revine colaborării dintre U.C.I. 
și P.M.U.P., intîlnirilor între 
reprezentanții guvernelor, par
lamentelor și organizațiilor so- 
cial-politice din cele două țări,

menționează comunicatul. In 
ceea ce privește colaborarea e- 
conomică, în prioada 1971—1975 
schimburile de mărfuri dintre 
cele două țări trebuie să atin
gă, conform acordului semnat 
recent, un volum de aproxima
tiv 850 000 000 dolari, ceea ce 
reprezintă cu 45 la sută mai 
mult decît în perioada prece
dentă de cinci ani. Părțile au 
constatat că există posibilități 
importante de dezvoltare a co
operării industriale.

R.S.F, Iugoslavia și R.P. Po
lonă, se arată în comunicat, 
consideră că actuala evoluție a 
situației din Europa creează 
condiții pentru stabilirea unor 
relații normale între toate sta
tele de pe continent, pe baza

Primele rezultate 
ale alegerilor din landul 

Baden-Wurttemberg
BONN 25 (Agerpres). — Du

minică, s-au desfășurat in lan
dul Baden-Wurttemberg alegeri 
comunale, cu șase luni înaintea 
color pentru Dieta landului. Po
trivit relatărilor agenției D.P.A. 
care anunță primele rezultate, 
majoritatea voturilor celor 5,9 
milioane de alegători înscriși

sînt favorabile Partidului Soci
al Democrat. Cele cîteva pro
cente cîștigate de Uniunea 
Creștin Democrată au fost ob
ținute, în specia), pe seama 
Partidului Liber Democrat.

Rezultatele definitive ale a- 
legerilor vor fi cunoscute peste 
cîteva zile.

coexistenței pașnice și a prin
cipiilor Cartei O.N.U. Apreciind 
însemnătatea tratatelor dintre 
Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei și dintre Polonia și 
R.F. a Germaniei, precum și a 
convorbirilor dintre reprezen
tanții R.D. Germane și R.F. a 
Germaniei, în contextul evolu
ției favorabile a situației euro
pene, părțile consideră că rati
ficarea cît mai grabnică a aces
tor tratate și organizarea con
ferinței europene în problemele 
securității și colaborării, la ca
re să participe, cu drepturi e- 
gale, toate statele de pe conti
nent, precum și Statele Unite 
și Canada, ar reprezenta un 
pas important pe calea dezvol
tării colaborării multilaterale 
și creării sistemului de securita
te europeană. In acest sens, 
părțile consideră că sînt nece
sare consultări bi și multilate
rale pentru pregătirea cît mai 
eficientă și convocarea cît mai 
rapidă a conferinței europene. 
Cele două țări subliniază im
portanța consolidării în continu
are a rolului O.N.U. de instru
ment al păcii și securității in
ternaționale Și a asigurării u- 
niversalității organizației i în 
context, ele se pronunță pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. șl 
pentru admiterea în această or
ganizație a celor două state 
germane.

BONN. Intr-o cuvîntare 
rostită la consfătuirea lucrăto
rilor organelor juridice de la 
Banberg, procurorul generai al 
R. F. a Germaniei, Grasse, a 
relevat că, numai de pe urma 
infracțiunilor economice depis
tate pînă acum, economia R.F.G. 
pierde anual cel puțin 10 mi
liarde mărci. Este vorba de in
fracțiuni cum sînt crearea de 
firme fictive, falsificări de po
lițe și altele.

© ALGER. Mario Prieto, am
basadorul Republicii Chile la 
Cairo și reprezentant special al 
președintelui Salvador Allende, 
a sosit duminică seara la Al
ger, în cadrul unui turneu pe 
care-1 întreprinde în mai multe 
țări arabe. La sosire, Mario 
Prieto a declarat că vizita sa 
reprezintă o expresie a solida
rității și unității de acțiune ca
re există între Chile și Algeria.

® DAMASC. O delegație ofi
cială egipteană a sosit la Da
masc pentru a studia, împreună 
cu oficialități siriene, parti
ciparea Egiptului la realizarea 
unor proiecte în Valea Fluviu
lui Eufrat, elaborate de guver
nul Siriei. Un acord privind 
participarea egipteană la proiec
tele de dezvoltare a Văii Eufrat 
a fost încheiat, cu cîtva timp 
în urmă, între reprezentanți ai 
ministerelor de resort din cele 
două țări.

© BUENOS AIRES — Gu
vernul Argentinean a anunțat 
că firmele și persoanele parti
culare. angrenate în activități 
comerciale, trebuie să-și pro
cure 20 la sută din fonduri, ne
cesare operațiunilor de schimb, 
la cota de 7,50 pesos pentru un 
dolar. Intrucît cursul oficial al 
peso-ului argentinean este de 
5 pentru un dolar S.U.A., mă
sura respectivă echivalează, 
pentru comerțul exterior argen
tinean. cu o devalorizare de 10 
la sută a monedei naționale.

Ripostă fermă 
tendințelor neofasciste 
Mari demonstrații de masă 

la Napoli și Ancona
ROMA 25 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite i Orașul Napoli a 
cunoscut duminică una dintre 
cele mai mari demonstrații 
de masă din ultimii ani. Cir
ca 50 000 de persoane — 
muncitori de la uzinele „Ital- 
sider", „Alfa-sud", „Mecfond* 
și' alte fabrici, din port și în
treprinderi bancare, din tran
sporturi, tineri, lucrători a- 
gricoli, studenți — s-au reu
nit în Piazza Mancini pentru 
a da o ripostă fermă tendin 
țelor neofasciste. Cu steaguri 
roșii și lozinci, cîntînd mar
șuri ale partizanilor, demon-, 
stranții au format un fluviu 
viu de peste doi kilometri, 
pînă în Piazza Matteotti (loc 
unde partidul fascist mișca
rea socială italiană — M.S.I. 
— intenționase să țină o a- 
dunarc). Aici au luat cuvîn- 
tul senatorul Palermo, pre
ședintele Asociației locale a

partizanilor italieni. repre
zentanți ai partidelor de 
stînga și ai sindicatelor, ca
re au subliniat hotărîrea cla
sei muncitoare, a tineretului, 
a tuturor elementelor demo
crate de a împiedica orice 
renaștere a fascismului, de a 

.demasca și izola pe cei care 
se opun politicii de reforme 
democratice și de dezvoltare 
a sudului Italiei.

De asemenea, la Ancona — 
important port și centru la 
marea Adriatică — populația 
a împiedicat ținerea unu! 
miting al M.S.I. blocînd căile 
de acces în piața în care ur
ma să aibă loc adunarea neo
fascistă, masele populare — 
mobilizate de toate partidele 
democratice locale — au or
ganizat ele înșile o demon
strație și au determinat, as- 
fel, autoritățile să interzică 

rea proiectată de către 
M.S.I.

Regiunea Cabora Bassa

Norodom Sianuk dispus 
să se întîlnească

cu președintele S.U.A
PEKIN 25 (Agerpres). — 

Intr-o convorbire cu cores
pondentul la Pekin al agen
ției France Presse, prințul 
Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodei.. a d- '■ ivi! 
că este dispus să se întll- 
nească cu președintele S.U.A.,

Richard Nixon, cu prilejul 
vizitei pe care acesta urmează 
să o întreprindă în R. P. Chi
neză. „Acest lucru ar putea fi 
util și ne-ar permite să ne cu
noaștem reciproc intențiile", 
a adăugat Norodom Sianuk.

Ziarul „Nhan Dan“ despre planul 
american de „pacificare a regiunilor 

rurale" din Vietnamul de sud
HANOI 25 (Agerpres). — Zi

arul „Nhan Dan" a publicat un 
articol care demască planul a- 
merican de așa-zisă „pacificare 
a regiunilor rurale" din Viet
namul de sud.

„Pacificarea" — arată ziarul 
— urmărește lichidarea luptei 
revoluționare a populației sucl- 
vietnameze, crearea și întărirea 
unor organe administrative re
acționare aflate în slujba S.U.A. 
In aplicarea planului de „pa
cificare", autoritățile america-

♦

Incidente 
violente în 

R.A. Yemen
SANAA 25 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. anunță că, în ul
timele zile, au avut loc inci
dente violente în jurul locali
tății Saadah, situată la circa 175 
km nord de orașul Sanaa, capi
tala Republicii Arabe Yemen. 
Potrivit informațiilor difuzate 
la Sanaa, forțele armate ale gu
vernului republican au angajat 
lupte puternice cu efective de 
mercenari aparținând triburilor 
din nord, regrupate în jurul 
unui nou imam, descendent al 
familiei Al-Mourouani, fost gu
vernator al Yemenului. Trupele 
mercenare au suferit pierderi 
grele. Unitățile guvernului de la 
Sanaa au capturat însemnate 
cantități de armament, a a- 
nunțat la Sanaa un purtător 
de cuvînt oficial.

no-saigoneze recurg la cele mai 
crude represiuni față de popu
lația pașnică. In intervalul cu
prins între sfîrșitul anului 1968 
Și luna mai 1971, numai în 
cursul acțiunilor desfășurate în 
cadrul programului „Phoenix'* 
au fost arestate în Vietnamul 
de sud circa 67 000 de persoa
ne. Dintre acestea, peste 20 000 
au fost 
flîndu-se 
femei și

Planul 
tîmpinat 
partea populației sud-vietname- 
ze și, în primul rînd, din par
tea țăranilor. In numeroase re
giuni. inclusiv în Delta Mekon- 
gului, el a suferit un eșec to
tal. Coordonîndu-și acțiunile cu 
operațiunile militare ale for
țelor patriotice, populația Viet
namului de sud s-a răsculat în 
repetate rînduri. Răsculații au 
distrus, total sau parțial, apro
ximativ 2 260 „sate strategice* 
și lagăre de concentrare. Pla
nul american de „pacificare a 
regiunilor rurale", parte com
ponentă a planului de „vietna- 
inizare" a războiului — conchi
de „Nhan Dan" — este sortit 
unui fiasco total.

ucise, printre ele a- 
un mare număr de 
copii.
de „pacificare" a în- 
o ripostă hotărîtă din

MARȚI 26 OCTOMBRIE

Convorbirile
oficiale

egipteano
sudaneze

CAIRO 25 (Agerpres). — La 
Cairo au început convorbirile 
oficiale între vicepreședintei* 
Egiptului. Hussein El-Shafei. și 
Abubakr Awadalian, prlm-vire- 
președinte al Sudanului, caro 
se află într-o vizită oficială in 
Republica Arabă a Egiptului. 
După cum anunță agenția 
M.E.N., cu acest prilej sînt e- 
vocate probleme referitoare la 
Federația Republicilor Araba 
(din care Sudanul nu face par
te, deocamdată), evoluția situ
ației din Orientul Apropiat, as
pecte ale colaborării dintre cele 
două țări Și alte probleme inte- 
resînd lumea arabă.

MARȚI 26 OCTOMBRIE

16,15

17,15

17,30

Deschiderea emisiunii. 
Handbal feminin : Iugo
slavia — U.R.S.S. (Tro
feul Carpați) — Trans
misiune directă de la 
Cluj.
Revista literară TV. 
Festivalul „George Ba- 
covia" — reportaj fil
mat.
Brățara de aur — emi- 
siune-concurs pe meserii.

18.30 Handbal feminin : Ro
mânia — Olanda (Tro
feul Carpați). Transmi
siune directă de la Cluj. 
In pauză, la ora 18,55 
— „1001 de seri" — e- 
misiune pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector. 
20,15 Popas folcloric

țean.
20.30 Seară de teatru : 

tea unui artist" 
ria Lovinescu.

22,45 Imagini din Austria. 
23,00 Telejurnalul de noapte.

bănă-

„Moar- 
de IIo-

controlată
în întregime de patriofii mozambicani

ALGER 25 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută agenției 
algeriene de presă, Marcelino 
Dos Santos, vicepreședintelo 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (F.R.E.L.I.M.O.), a ară
tat că patrioții mozambicani 
controlează în prezent întreaga 
regiune Cabora Bassa, din pro
vincia Tete, locul unde colo
nialiștii portughezi construiesc 
un uriaș baraj hidroenergetic, 
care ar urma să întărească do-

minația lor economică și poli
tică în sudul Africii. După cum 
se știe, energia electrică dez
voltată aici va fi vindută Afri
cii de sud, colonialismul por
tughez sperînd, în felul acesta, 
să obțină avantaje materiale 
importante pentru continuarea 
luptei armate împotriva miș
cărilor de eliberare din 
Africa australă. Vicepreședintele 
F.R.E.L.I.M.O. a menționat că 
patrioții mozambicani controlea-

ză în întregime traficul pe flu
viul Zambezi, pe al cărui curs 
inferior urmează să fie construit 
barajul, și au paralizat trafi
cul rutier de-a lungul provinciei 
Tete, precum și legăturile de 
aceeași natură dintre provincia 
amintită și capitalele Rhodesiei 
și stalului Malawi, care după 
cum se știe, întreține relații 
politice și economice cu colo
nialiștii portughezi și cu regi
murile rasiste din această parte 
a continentului.

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Atlas cultural; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Opereta „A- 
morul mascat** de Ion Hartu- 
lary Darolee — selecțiuni; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodii interpretate de Ru
dolf Cortez; 11,15 Revista c- 
conomică; 11,40 Cintece pio
nierești; 12,00 Melodii cu Ni
na Llzell; 12,10 Recital de o- 
peră,; 12,30 întilnire cu me
lodia populară și interpretul 
proferat; 13,00 Radiojurnal;

13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14,40 Soliști și formații 
artistice de amatori; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Refrene 
din operetele lui Pau] Linke; 
15,20 Dans țărănesc de Con
stantin Dimitrescu; 15,40 Pa
gini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Cintece și 
prelucrări corale; 16,30 Melo
dii de Ion Vasilescu: 16,50 
Publicitate; 17,00 Radioenci- 
clopedie pentru tineret; 17,30 
Concert de muzică populara; 
18,00 Orele serii; 20,00 Table
ta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20.40 Inter- 
preți de muzică populară; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bijute
rii muzicale; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.
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