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PROGRAMUL DE EDUCAȚIE SOCIALISTA ADOPTAT
DE PLENARA C. C. AL P. C. R DOCUMENT

Cu prilejul aniversării n 7(> 
<lc ani «le la nașterea lui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, fiu cre
dincios al clasei muncitoare, al 
poporului român, militant revo
luționar de scamă al partidu
lui nostru și al mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, luni după-amia/ă, la Ate
neul Român a avut loc o adu
nare incinorială, organizată de 
Comitetul municipal-București 
al P.C.R.

Pe fundalul scenei 
portretul lui Gheorghe 
ghiu-Dej.

In prezidiul adunării 
al Ioc tovarășii
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Miz.il, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră-

se afla 
Gheor-

PROGRAMATIC DE EXCEPȚIONALĂ ÎNSEMNĂTATE
au lu- 

Nicolae

ÎN OPERA DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE
MULTILATERAL DEZVOLTATE

întreaga noastră țară a urmărit cu cel mai viu interes 
desfășurarea lucrărilor istoricei Plenare a C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971. care a dezbătut și aprobat unanim 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
Programul Partidului Comunist Român pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste. Plenara Comitetului Central, al cărei 
ecou a găsit puternice rezonanțe în conștiința națiunii noas
tre socialiste, constituie punctul culminant al dezbaterii de 
către întregul popor a amplului program de măsuri adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în iulie a. c. pe 
baza propunerilor secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea întregii acti
vități politice, ideologice de educație comunistă, marxist- 
țeninistu r, maselor. Dezbaterea largă a acestor, propuneri 
în toate organizațiile de bază și in plenarele comitetelor de 
partid. în organizațiile de masă și obștești. în școlile și insti
tuțiile municipiului a reliefat nu numai aprobarea și ade
ziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului la măsurile îndreptate spre ridicarea con
științei socialiste a oamenilor muncii la nivelul exigențelor 
superioare ale noii etape de dezvoltare a țării noastre dar 
și unitatea lor strînsă în jurul Comitetului Central, hotă
rârea neclintită de a-și aduce întregul aport la înfăptuirea 
politicii partidului.

Apreciind dezbaterile plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că ele au constituit un adevărat seminar 
ideologic, o înaltă școală de clarificare a unor probleme de 
o importanță excepțională pentru afirmarea principiilor so
cialiste și comuniste in xiața poporului nostru. „Fără îi 
doialâ — sublinia secretarul general al partidului — că 
Programul adoptat de plenară — parte integrantă a Pro
gramului elaborat de Congresul al X-Ica al partidului — 
ia exercita o puternică influență pozitivă asupra tuturor 
domeniilor activității noastre economico-sociale. Trebuie să 
avem permanent in minte principiile eticii și echității so
cialiste și comuniste, să muncim și să trăim in concordanță 
cu aceste principii, să facem totul pentru triumful și reflec
tarea modului de viată comunist in traiul întregului nostru 
popor".

Pornind de la analiza amplă și științifică a realităților 
contemporane din țara noastră, documentul prezentat în 
plenară de către tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că 
partidul nostru, preocupîndu-se de avântul forțelor 'de pro
ducție. în vederea asigurării unei abundențe de bunuri ma
teriale. de perfecționarea relațiilor de producție acordă în 
același timp o atenție deosebită activității politico-ideologice, 
de formare a omului nou în stare să-și făurească în mod 
conștient propriul său viitor. Partidul consideră activitatea 
ideologică-educativă de dezvoltare a conștiinței socialiste, 
de formare a unui om nou, cu un înalt profil moral, drept 
o sarcină permanentă a întregului partid, a cărei 
Îndeplinire cere o muncă stăruitoare, plină de răspundere 
și răbdare.

Parcurgând rândurile îndrăznețului program de educație 
socialistă a maselor vedem refleotându-șe în ele, cu cla
ritate de cleștar, chipul omului societății noastre contem
porane, chipul omului nou, CHIPUL COMUNISTULUI A- 
DEVARAT — .om cu multiple cunoștințe științifice și cul
turale. care se ocupă continuu de lărgirea orizontului său 
spiritual, dc însușirea a tot ce este mai înaintat în epoca

dulcscii, Virgil Trofin, Ilic Vcr- 
deț, Jjeontc Răutu, Gheorghe 
Stoica, Mihai Gere, precum și 
Chivu Stoica, Constantin Pirvu- 
Iescu, Petre Constantinescu-Iași, 
Gheorghe Vasilichi, Ion Popes- 
cu-Puțuri, Mihail Koșianu, Ște
fan Voicu, Anton Brcitenhofer, 
Pavcl Bojan, activiști de partid 
cu stagiu din ilegalitate, Ghi- 
ze|a Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ionică Ciinbrescu, 
strungar la uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie*.

In sală .se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C.
membri ai C.C. al P.C.R. 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, vechi niilitanți ai iniș-

al P.C.R.,
ai

cării muncitorești, activiști de 
partid, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință, artă și 
cultură, muncitori din între
prinderi bucureștene, studenți, 
elevi.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Despre viața lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și activitatea sa 
revoluționară, indisolubil legată 
de lupta eroică a Partidului 
Comunist Român, a vorbit to
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C, 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului dc Stat.

Cuvinlarea a fost subliniată 
cu vii aplau/.e.

(Agerprcs)

tivizarea agitatorilor. In 
sectorul nostru a fost 
experimental cu rezul
tate bune de către 
maistrul minier comu
nist Aurel Popa, „ora 
de dirigințic muncito
rească" — importantă 
formă a muncii politice 
care a fost extinsă in- 
cepînd de săptămîna 
trecută în toate schim
burile și toate revirele 
din sector. Am urmărit 
în mod deosebit să des
fășurăm munca politică

în strînsă legătură cu 
problemele cele mai 
stringente ale activității 
sectorului: realizarea
ritmică a sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, redu
cerea consumului de ma-

trăiși vom a
MILIOANE

Magistrala

(Continuare in pag. a 3-a)

Prin muncă
spre
o înaltă conștiință H 29,5-30,5socialistăin-

1Q71

(Continuare in pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Va- 
fur- 
ma

de

pen- 
side-

Costache MAFTEI 
constructor, 

șef de brigadă

Ștefan APETRICIIIOAIE 
maistru miner, 

secretarul organizației 
de bază nr. 1 

E. M. Lonea

comunist"

„Vom munci

in chip

F

NIarna poate sa vina

D

N
Paul GHEORGHIUin

Secvență a Mintiei — 1971.(Continuare tn pag. a 3-a)
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M. BLENDEA
corespondent

PREGĂTIRILE SÎNT FĂCUTE

expupere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie a. c., Progra
mul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității 
ideologice, ridicarea ni
velului general al cu
noașterii și educația so
cialistă a maselor, pen
tru așezarea relațiilor 
din societatea noastră 
pe temelia eticii și e- 
chității socialiste și co
muniste au găsit comu
niștii, colectivul sectoru
lui nostru, ca de altfel 
pe toți minerii din Lo
nea, în freamătul sus
ținut de muncă entu
ziastă și hotărâtă pentru 
înfăptuirea politicii 
partidului, pentru rea
lizarea înaltelor dezi
derate formulate de 
conducerea partidului 
încă din luna iulie, pen
tru formarea și dezvol
tarea conștiinței socia
liste, a. celor ce muncesc.

Noi, comuniștii, mine
rii din Lonea vedem în 
documentele recentei 
plenare a C.G. al P.C.R. 
un amplu program po
litic de o deosebită în
semnătate care, ca și 
propunerile secretarului 
nostru general pentru 
îmbunătățirea muncii 
politico-ideologice, se 
bucură de aprecierea și 
acordul nostru unanim. 
Sint documente pătrun
se de o înaltă principia
litate marxist-leninistă 
constituind un îndreptar 
programatic cu o înaltă 
valoare teoretică și 
practică pentru întregul 
nostru partid în făuri
rea omului nou, con
structor al societății so-

cialiste multilateral dez
voltate. Sînt convins că 
profunda analiză științi
fică făcută de tovarășul 
Nicolae- Ceaușescu, Ho- 
tărîrea adoptată de ple
nară va duce la inten
sificarea muncii politico- 
ideologice a organizați
ilor de partid, a pro
cesului de dezvoltare a 
conștiinței comuniste în 
fiecare colectiv de mun
că, la mobilizarea tutu
ror oamenilor muncii la 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor actualului plan 
cincinal.

Organizația noastră de 
partid s-a ocupat și pî- 
nă acum, mai ales du
pă Consfătuirea de lu
cru a activului de partid 
din domeniul ideologiei 
din vara acestui an, de 
educarea multilaterală a 
colectivului, de forma
rea minerilor sectorului 
ca oameni multilateral 
dezvoltați politic și pro
fesional, cu o înaltă con
știință muncitorească. 
Dezbaterea aotivității 
noastre politico-ideolo
gice după această con
sfătuire în adunarea ge
nerală deschisă a orga
nizației de bază a de
terminat, pe baza mă
surilor elaborate, per
fecționarea substanțială 
a muncii educative în 
sectorul nostru. A cres
cut rolul adunărilor ge
nerale în educarea parti- 
tinică a comuniștilor, 
combativitatea membri
lor de partid față de 
fenomenele negative. Bi
roul organizației noastre 
de bază și-a intensificat 
preocupările pentru îm
bunătățirea muncii poli
tice de masă, pentru ac-

Am citit cu mult in
teres documentele recen
tei plenare a C,C. al 
P.C.R. De la o zi la 
alta mi-am dat seama, 
tot mai mult, că ne a- 
Uăm cu adevărat în fața 
unei etape' deosebite în 
viața poporului nostru. 
Din aceste documente 
m-am oprit mai înde
lung asupra unuia anu
mit, iar din conținutul 
lui asupra unor anumi
te cuvinte prin care sînt 
exprimate într-un mod 
clar și concis poziția 
partidului nostru față 
de interesele socialismu
lui, liniile directoare ale 
întregii noastre vieți so
ciale. Este vorba de 
expunerea secretarului 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, referin- 
du-se la un imperativ 
de maximă importanță 
pentru edificarea socia
lismului spunea i Să e- 
ducăm pe toți .cetățenii,

în special tineretul, 
spiritul cultului față 
muncă, față de inun- 
liberă, despovărată 

exploatare din socie- 
noastră, singura

și 
in 
de 
ca 
de 
tatea 
siirsă a progresului și 
prosperității poporului 
nostru, a națiunii noas
tre socialiste, mijlocul 
principal de afirmare a 
talentului și forței crea
toare ale tuturor celor 
ce muncesc, de mani
festare a personalității 
și autoperfecționării mo
rale a fiecăruia".

Am înțeles încă o da
tă, mai profund. între
gul sens al măsurilor 
înnoitoare prin care 
conducerea superioară 
de partid vine în întâm
pinarea cerințelor majo
re pe care le impune 
edificarea socialismului.

MiMW
EXTRAS MlLIOAt

După aproape 5 000 tone 
peste plan, brigadierul Gh. 
Oprean și ortacii lui de la 
mina Dilja au motive de sa
tisfacție.

Așa după cum rezultă din 
graficul de față, producția de 
cărbune a țării urmeoză să 
crească în anul 1975 — ultimjl 
din cincinal - cu oproope 15 
milioane tone (mai exact, de la 
23,7 la 37,0 - 38,5 milioane to
ne) față de anul 1971. Acestei 
creșteri pe plan național ii va 
corespunde o creștere a extrac
ției de cărbune în Valea Jiului 
de aproape 3 milioane tone, 
adică de la 8,5 milioane tone 
în anul 1971, la 11,3 milioane 
tone în anul 1975.

Alături de creșterea produc
ției in celelalte ramuri de bază 
ale economiei naționale spori
rea extracției de cărbune are o 
importanță deosebită pentru 
dezvoltarea și înflorirea pe mai 
departe a țării. In toți anii 
construcției socialiste țoro noas
tră a avut nevoie de cantități 
sporite de cărbune co impor
tantă sursă de energie, căldu
ră și lumină. O dată cu dezvol-

tareo, diversificarea și moderni
zarea forțelor de producție căr
bunele iși găsește o valorifica
re tot moi superioară in eco
nomia națională. Cărbunele ex
tras din bazinul Văii Jiului ca
re, după cum se știe^âptru.ieș- 
te calități superioare va fi fo
losit în producție tot mai mare 
pentru satisfacerea nevoilor si
derurgiei românești in plină 
dezvoltare, pentru producereo 
energiei electrice, pentru fa
bricarea de brichete necesare 
consumului Casnic. Astfel, in a- 
cest cincinal Valea Jiului va 
deveni principalul furnizor de 
cărbune cocsificabil și 
tru marele combinat
rurgic de la Galați. Da
că in prezent se livrea
ză anual pentru Hunedoara 
și Galați la un loc 750 000 tone 
cărbune cocsificabil/an, spre 
sfîrșitul cincinalului această 
cantitate aproape se va du- 

acest scop s-o

măsuri pentru creșterea capa
cității de prelucrare a prepara- 
ției din Lupeni. Ca urmare o 
introducerii brichetelor de cocs 
pentru siderurgie și creșterii 
producției de semicocs, vor spo
ri mult și cantitățile de cărbu
ne de Valea Jiului livrat pen
tru industria siderurgică.

După cum se cunoaște, 
lea Jiului este principalul 
nizor de combustibil pentru 
rea termocentrală electrică
la Mintia. Cantitatea de cărbu
ne livrată de bazinul Petroșani 
acestei importante unități ener
getice va crește în anii cinci
nalului cu circa 60 la sută, 
sporind aportul minerilor din 
Valea Jiului la creșterea forței 
energetice a țării.

In sfirșit de pe urma efortu
rilor depuse de minerii Văii Ji
ului pentru creșterea producției 
de cărbune in anii cincinalului

în pagina a 2 a

Valențele
contemporane 
ale așezării

Comitetul de direcție al F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni a analizat, la 
sfârșitul lunii trecute, modul în 
care întreprinderea ește pregă
tită pentru iarnă. A reieșit că 
s-a luat o suită de măsuri, to
tul a fost pus la punct pentru 
ca planul de producție să se 
poată desfășura în mod ritmic. 
Funcționarea continuă, in bune 
eondițiuni a tuturor instalațiilor 
și utilajelor este asigurată pe 
tot timpul iernii 1971—1972, 
prin realizarea la termen a tu
turor celor 47 de măsuri cu
prinse in planul pregătirilor de 
iarnă- Măsurile gospodărești lu
ate pentru intrarea in iarnă cu 
locurile de muncă și mijloace
le de bază în stare de funcțio
nare cuprind printre altele i 
verificarea și repararea acope
rișurilor, geamurilor, ferestrelor 
și izolațiilor la toate secțiile și 
instalațiile de fabricație, ate-

liere și depozite de materiale. 
In cadrul acestor pregătiri s-a 
verificat și pus în stare de ex
ploatare instalația de alimentare 
cu apă industrială din Jiu, s-a 
verificat — în vederea unei bu
ne funcționări — stația de eva
cuare a apelor uzate. Pentru o 
bună funcționare a alimentării 
cu energie electrică și termică 
s-au revizuit și pus în ordine 
instalațiile electrice, s-au revi
zuit și pregătit pentru funcțio
nare în condiții de iarnă cazo
nele de aburi nr. 2 și 3, s-a ve
rificat și s-a asigurat etanșeita
tea instalației de ventilație din 
hala de filaj, spălătoria de bo
bine, secție finisaj textil, sala 
sobelor și clădirea chimică, s-au 
revizuit și reparat redresorii cu 
seleniu și bateriile de conden
satori din instalația de comple
tare a puterii reactive. In ve
derea asigurării bunei funcțiu-

nări a instalațiilor de trasport 
s-a verificat linia de cale ferată 
îngustă, înlocuindu-se traverse
le și macazele defecte, s-a revi
zuit și asigurat buna funcționa
re a locomotivelor cu ecarta- 
ment de 630 mm, s-a revizuit 
și pus în stare de a fi folosii, 
pe orice vreme, parcul auto al 
fabricii.

S-au luat măsuri adecvate și 
în vederea unei cît mai bune 
aprovizionări în această perioa
dă. Astfel, s-a urmărit să se 
asigure toate materiile și mate
rialele prevăzute în plan pen
tru satisfacerea sarcinilor de 
plan la producție și la reparații 

trimestrul III și IV 1971 și

SPORT
Municipiul Hunedoara a 

crescut și s-a maturizat din 
necesitatea de metal a Româ
niei angajate pe tărîmul e- 
mancipurii socialiste. Nu a 
crescut pe un teren gol. Cu 
un secol și mai bine în urmă 
aici ardeau furnale, se plă
mădea metal, în atelierele ei 
se confecționau piese și an
sambluri pentru necesitățile 
societății vremii.

Hunedoara a crescut și s-a 
maturizat în anii de după e- 
liberarea patriei de sub ju- 
pul fascist, într-un ritm pro
priu socialismului. In ultimul 
sfert de veac populația 6a a 
crescut do peste 10 ori, ajun- 
gînd la aproape 80 000 de 
cuilori ; numai elevii repre
zintă de două ori populația 
orașului din 1950. Cîhd vor
bim de această localitate ne 
aducem aminte, cu înțelege
rea importanței momentelor 
istorice cruciale, de Ioan Cor
vin de Hunedoara, vestit co
mandant de oști din secolul 
al XV-lea. Stau, astăzi, față 
în față, castelul medieval de

reședmță al familiei Corvi- 
neștilor, cu cetatea de foc și 
oțel a Hunedoarei. Istoria și 
prezentul...

Castelul, propriu-zis cetatea 
fortificată a Corvineștilor, cu 
existență de peste 700 de ani, 
âeschide o pagină de istorie i 
Ioan Corvin de Hunedoara 
a fost, după cum atestă cro
nicile. uri strălucit om politic 
și militar care, la timpul său, 
a ținut cu vitejie piept cu 
oștile sale de țărani, expan
siunii otomane.

Desigur, multiseculara isto
rie a Hunedoarei este ’ntere- 
santă și căutată. Dar mai 
grăitor este tumultuosul pre
zent socialist. Intr-o publica
ție de sinteză și bilanț, apă
rută de curînd, se consem
nează că Hunedoara, marele 
ei colectiv muncitoresc produ
ce de 40 de ori mai mult oțel 
decît producea România în 
1948, realizînd — la nivelul a- 
nului 1971 — jumătate din pro
ducția țării de fontă, «țeluri 
aliate, laminate și, într-o pro
porție și mai considerabilă, 
participă la producția de cocs 
indigen.

Hunedoara de astăzi are 
coordonate precise, jalonate 
de programul Partidului Co
munist Român de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Este un oraș 
al siderurgiștilor. al plămădi- 
torilor de metal. Are o ga
mă largă de școli — de la 
școala generală obligatorie de
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FOTBAL, DIVIZIA €

Progresul
Duinini«»’i. Știința a susținut 

hi Corabia un joc decisiv pen
tru revenirea pe primul loc în 
scrie. N-a reușit insă să-și rea
lizeze visul, deși după aspec
tul general al întâlnirii ar fi 
meritat acest lucru.

Momcrdelc decisive s-au pc- 
trecul în minutele 14 și 45, 
cind două decizii complet e- 
î-onnte, frustrează oaspeții de 
un gol regulamentar, trecîndu-le

in« â la pasiv unul marcat din 
flagrantă poziție de ofsaid. Știr 
urmărește o minge luftală de 
un apărător și din afara ca
reului, deși are aJți doi ad
versari în față, șutcază în col
țul lung al porții înscriind. 
Stupoare, tușierul M. Stere sem
nalizează ofsaid și golul este 
«mutat. Peste un minut, un i- 
l.irnnt advers primește mingea 
in spatele lui Dobrt seu și in-

După victoria cu 6-0 în dauna Universității Timișoara Scor — fluviu în întâlnirea

Stiinta Petroșani 2-1
9 >

serie din apropiere dar, celă
lalt lușier validează golul. A- 
ccst sfîrșil. dramatic de repri
ză avea să-și pună amprentele 
pe jocul studenților in repriza 
secundă. Gazdele atacă mai in
sistent și reușesc, in min. 57, 
să înscrie din nou dlntr-o lo
vitură liberă executată de la 
cco. 20 molii. Mingea șutată 
se strecoară prin pădurea de 
picioare, Botoș ezită r,ă dega
jeze și Bcrindei, prins pe pi
cior greșit, nu mai poate irf-

LIDERUL PROVINCIEI
SE NU HI E Ș T E

ȘTIINȚA PETROȘANI
Ccl de al zecelea act al pie- 

«v. pc caic noi o numim CAM- 
P1ONAT 6-a consumat avînd 
două mari capete de afiș : pri
mul la București, unde și-au 
împărțit punctele Grivița Roșie 
și Dinamo, iar cel dc-al doilea 
Ja Petroșani, un veritabil derby 
al provinciei. Și spre marea 
noastră satisfacție, acest ultim 
ftoc care avea sâ stabilească nu 
numai ierarhia ne-bucureștene- 
lor ci și ocupanta locului se
cund în clasamentul primei di
vizii a fost cîștigat de echipa 
studenților mineri. O victorie, 
a treia în acest final dc cam
pionat. de mare preț care re- 
tansează cinsprezccele antrenat 
dc Teodor Rădulescu în cursa 
pentru șefia clasamentului. Du
pă Steaua și Dinamo iată că și 
lidera autoritară a primelor opt 
etape capotează la Petroșani în 
fața unei echipe care pe par
cursul celor 80 de minute de 
joc și-a dovedit superioritatea 
le toate capitolele.

Martorii oculari ai victoriei 
Științei pe stadionul din Ștefan 
ce] Mare afirmă, că de această

dală albaștrii, nu au mai jucat 
in aceeași manieră de marc 
campioană. Cert este că la sfâr
șitul disputei dc duminică an
trenorul uni verși tarilor recu
noștea superioritatea echipei 
din Petroșani. Ce a însemnat 
această superioritate ? In pri
mul rînd o idee dc .joc mai cla
ră, o incisivitate sporită a liniei 
de înaintare. Gazdele, deși în 
unele momente au manifestat 
slăbiciuni, cauzate poate de o-

Campionatul
municipal 
de volei

Etapa a V-a, disputată în 
urmă cu eîteva zile, s-a ca
racterizat printr-o comporta
re din ce în ce mai bună a 
majorității echipelor partici
pante în actuala ediție.

Timpul nefavorabil, destul 
de rece, nu a influențat ne
gativ pasiunea pentru acest 
frumos sport, ba dimpotri
vă, a determinat sporirea no
tei de atractivitate a dispu
telor.

După consumarea celor 
cinci etape, echipa studenți
lor din Petroșani, continuă 
să nu cunoască înfrângerea și 
se menține pe primul loc in 
clasament

lată rezultatele înregistrate : 
I.P.S.P. Livezeni — Paringul 
Lonea 0—3; Știința Petroșani 
— Liceul Vulcan 3—0; Pa
ringul Petroșani — Minerul 
Lupeni 3—2; Energia Paro- 
șeni — Jiul Petroșani 2—3.

Pînă la omologarea rezul
tatelor de către comisia mu
nicipală de specialitate, cla
samentul se prezintă astfel :

RUGBI
boseala acumulată in dificilele 
partide anterioare, au dominat 
cu autoritate grămezile organi
zate și -tușele". Cu un Dinu in 
formă excelentă (se apropie jo
cul cu Franța) cu Ortelecan, 
Talpă, lonescu, Moroe, Morome- 
te. Constantin și Lomotă, dis
puși să arunce în joc fiecare oi- 
câtură de energie. Știința ciști- 
gă balon după balon, permițîn- 
du-și să se instaleze în terenul 
adversarului mai bine de două 
treimi din meci. Și de fiecare 
dată, avantajul obținut în fazele 
fixe era soldat cu apreciabile 
„avansări* în jumătatea timi
șoreană. grație loviturilor de

Marinescu și Nea- 
gu. Universitatea a încercat pă
trunderi solitare, în mod spe
cial prin Suciu, Cindea și 
Gheorghe, dar de fiecare dată 
aripile Fălcușanu și în mod 
special Roșea precum și centrii 
Abribula și Rădulescu au stopat 
cu succes orice încercare de 
contraatac placînd cu maximă 
siguranță. Atunci cind oaspeții 
■mizau pe loviturile de picior 
ale lui Duță, Bucos, recepționa 
totul cu o precizie demnă de 
consemnat. In treacăt fie spus, 
acest tînăr. talentat fundaș este 
de la meci la meci mai bun, 
mai sigur pe sine.

A încerca o derulare a filmu
lui partidei, urmărită duminică 
de »n număr record dc specta
tori (în ciuda incertitudinii ce 
plana asupra locului și orei dc 
disputare), ar fi poate inutilă. 
Nu trebuie trecute însă cu ve
derea cele 11 încercări de a 
transforma lovituri dc pedeap
să ale aceluiași Duță sau rată
rile milimetrice ale lui Marines
cu. Demnă de consemnat ar fi 
faza din min. 24 cînd Lomotă ra
tează un essai clar la numai 
2—3 metri de terenul de țintă 
advers. Cele 6 puncte ale în
vingătorilor poartă semnătura 
aceluia care a adus, mareînd 
lot atâtea puncte, victoria și in jo
cul cu Dinamo : Bucos. In min. 
38 la o greșeală a lui Popovici 
arbitrul bucureștean Alex. 
Lemneanu (excelent) acordă e- 
chipei din Petroșani o lovitu
ră de pedeapsă de la circa 30 
metri lateral stingă. Purtătorul 
tricoului albastru cu nr. 15 
transformă magistral și Știința 
3 — Universitatea 0. Peste nu
mai 10 minute după reluare, 
Ncdelcu plachează fără balon și 
echipa gazdă beneficiază de o 
nouă lovitură liberă (de la 25 
m) transformată de același Bu
cos. Cu scorul de 6—0 ia sfîrșit 
o întilnire care a plăcut dato
rită dîrzeniei jucătorilor la fie
care balon. Merite în realiza
rea frumosului spectacol rug- 
bistic revin și oaspeților care 
au demonstrat, încă o dată, că 
prezența lor în plutonul frun
taș al sportului cu balonul oval, 
din țara noastră nu este . în
tâmplătoare.

învingătorii au folosit urmă
torul XV : DINU. ORTELE
CAN, Talpă — lonescu. MOROE
— MOROMETE, CONSTAN
TIN, Lomotă — Ncagu, MA
RINESCU — Rădulescu, Abri
bula — FĂLCUȘANU. ROȘCA
— BUCOS.

L. NICOLAE

MINFRUL LIIPFNI
Este firesc ca întotdeauna suc

cesul obținut intr-un domeniu 
oarecare (în cazul în speță in 
sport) să ne bucure, să ne dea 

> deplină satisfacție. Mulțumi
rea devine parcă și mai mare, 
atunci cînd aflîndu-ne în tri
bune în ipostaza de suporteri 
al echipei favorite — acel suc
ces, dorit de noi cu ardoare, 
(dar de eîte ori nu-1 sperăm în 
van I) este repurtat de aceas
ta, intr-un mod care ne face 
iarăși să recunoaștem (oare 
pentru a cita oară?) că fot
balul va rămîne în continuare 
același fascinant sport-rege.

O asemenea stare euforică au 
trăit-o duminică numeroșii spec
tatori prezenți în tribunele sta
dionului din Lupeni, cărora le-a 
fost dat să vadă „ceea ce nu 
au mai văzul niciodată11 — du
pă cum afirma un .chibiț" — 
pe acest stadion și anume fap
tul ca echipa locală să-și sur
claseze atât de categoric par
tenera de întrecere, cu scorul 
fluviu de 10—1.

Dar să urmărim filmul „os
tilităților*. In min. 3, la o pasă 
dată cu capul de Cotroază, 
Lucuța găsit foarte bine, preia 
în plasa' oaspeților. Lupenenii 
deschid astfel scorul, ou un gol 
ce va constitui primul „măr
gean" din salba oare, aidoma 
unei cununi de lauri, le - va 
împodobi victoria.

In min. 13 micuțul atacant 
gorjan Păuna, reușește -să-I 
..bată" pe portarul Șarpe cu o 
minge trasă cu „dichis*, ast
fel incit mingea cit și porta
rul depășesc linia porții, fapt 
ce restabilește egalitatea de 
scor între cele două comba
tante. Minutul 28 aduce din 
nou conducerea în tabăra lupe- 
nenilor, prin punctul înscris de 
Tugearu, deci 2—1 — rezultat 
cu care se încheie de altfel 
prima parte a întîlnirii.

După pauză, 
trului emerit 
Gli. Băcuț ies

elevii niaes- 
al sportului 
mai susținut

la atac, construind o succe
siune de faze spectaculoase in 
partea de teren adversă, faze
răsplătite cu generozitate de 
asistență. La o pasă primită tot 
de la Cotroază, ca și în prima 
repriză, Lucuța în min. 53 în
scrie din nou pentru gazde (cel 
dc-al treilea gol). In minutul

- MINERUL ROVIWI: 10-1
68 Polgar șterge bara trans
versală a porții oaspeților cu 
un șut din void. Un minut mai 
târziu, același Polgar. parcă in
trigat de nereușita anterioară, 
cu un șut „dinamitat" de la 
25 metri urcă scorul la 4—1. 
Este rîndul apoi a iui Cotroază, 
care, înscrie două goluri conse
cutive (min. 75 și min. 79). 
Deci, 6—1.

Vădit complexați de vertigi
noasa ascensiune a scorului, 
spre colo neprevizibile inițial, 
(nici chiar de către cei mai 
optimiști admiratori), jucătorii 
din Rovinari s-au resemnat par
că de situația creată, în a pă
răsi învinși terenul de joc, 
practicând în continuare un joc 
slab, total diferit de cel cu care 
evoluaseră in prima repriză, cînd 
au dat o replică dîrză parteneri
lor lor de întrecere. In urina 
unui fault comis asupra lui 
Lucuța, arbitru) craiovean Ni- 
colae Mogoroașe, care a condus 
bine această partidă acordă o 
lovitură liberă din marginea 
careului dc 16 metri în favoa
rea gazdelor, lovitură transfor

mată impecabil de către Szi- 
lagyi. Sîntcin in minutul 81 și 
scorul este de 7—1. In min. 85 
Cotroază, tenacele căpitan al 
Minorului Lupeni, pune la grea 
încercare inventivitatea sponta
nă a... scorerului de la tabela 
de marcaj a stadionului, care 
— in urma golului înscris în 
acest minut — arc dificultăți 
in marea rea pe tabelă a punc
tului. din lipsă de... tă
blițe cu cifre mai mari. Da
vid, in min. 86, ratează o mare 
ocazie de a înscrie dar î) pune 
în poziție dc șut pe Cotroază 
care preia în plasă spectacu
los In ultimul minut de joc, 
Mitu scăpat singur pe contra
atac face ca mingea să fie scoa
să pentru a 10-a oară din poar
ta echipei oaspete.

Cu toate că a fost obținută 
în fața deținătoarei lanternei 
roșii a clasamentului serici, 
victoria este victorie și trebuie 
in consecință apreciată ca a- 
tare. Remarcăm jocul prestat 
de Polgar, Szilagyi, Lucuța și 
în mod deosebit de Cotroază.

Ionel ȚABREA

Jiul învingătoare la Pitești
Cupă organizată de F. C. Ar

geș în memoria aceluia care a 
fost Emerich Vogi — un veri
tabil decan al fotbalului româ
nesc, a reunit duminică pe sta
dionul din Trivale echipele 
Steaua, Petrolul, Jiul și bine
înțeles, cea organizatoare. In ca

drul primei etape. Jiul Petro- 
ș«ini a dispus de Petrolul Ploiești 
cu categoricul’, scor de 5—2, califi- 
cîndu-se în finala competiției. 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Peronescu (2), Mul- 
țescu (2) și Stoian.

(ampionaful Mu de lai
Minerul Uricani - Minerul Aninoasa 5-1

terveni.
In ultima parte a jocului, 

gazdele jo u ă dur (Bâ'ăncanu 
părăsește terenul — acciden- 
t-it), se împart avertismente. 
Treziți |țj realitate, studenții a- 
tacă tot mai mult și grație jo-

cuini bun al mijlocașilor Știr, 
Tismănaru și Grizca, singurii 
care au corespuns integral in 
acest joc, se apropie de poarta 
adversă dor ulti-fnul ratează din 
poziții favorabile. Tot Grizea a- 
vea să-și răscumpere greșeala 
în min. G7 rînd înscrie unicul 
gol al oaspeților. Studenții gre
șesc mult in f ixele de finali
zare facilitând, misiunea gazde
lor.

Mielul a fost de s'ab nivel 
tehnic. Gazdele au contat mai
mult pe jocul în forță la care 
studenții n-au găsit antidotul 
cel mai potrivit, pierzând o par
tidă ce în mod normal treburi 
să le iducă ccl puțin un punct...

G I.

Tenis de masă
In cadrul primei etape a 

returului campionatului ju
dețean pe echipe la tenis 
de masă, Școala sportivă 
din Petroșani a întâlnit, joi 
4 noiembrie, echipa asocia
ției sportive Viscoza Lupe
ni, pe care a întrcctrt-o cu 
scorul de 9—7.

După cum ilustrează și 
lupta pentru victorie a fost

rezultatul acestei . întâlniri, 
extrem de echilibrată iar 
unele mecimi s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic și 
spectacular. Cele mai atrac
tive partide le-au furnizat 
jucătorii Roșu — Rogoz, To- 
laș,— Bădău, Savin — Csa- 
bai și Roșu — Crișan.

S. B

în 14 noiembrie, reîncepe

Campionatul republican 
de baschet, divizia B

1. Știința P.
2. Paringul P.
3. Minerul L.
4. Paringul L.
5. Liceu! U.
6. Energia P.
7. Jiul P.
8. I.P.S.P. L.

550 15- 1 10
5 4 1 12- 3 9
5 3 2 12- 7 8
5 3 2 11- 7 8
5 2 3 6-12 7
5 1 4 5-10 6
413 7-11 5
404 1-12 4

Slaicu BÂLOI

Note pe
portativ

© Nu prea confortabil, totuși concludent, 
scorul cu care Știința Petroșani a... retractat 
pretențiile veleitare ale Universității Timi
șoara la întâietate. Acum — dacă nu înscria, 
in ultimele secunde ale meciului, Balcan pen
tru Grivița roșie și Dinamo ar fi ciștigat !... 
— mai au un singur dor, in liniștea serii : 
Jean Moromete, Florin Constantin, Dinu și 
trupa. ' - . . •
rești, 
lescu ne cere nouă, tuturor, „un nou certi
ficat de încredere și pentru ultimele două 
mari „probe de foc“ la care este chemat fot
balul românesc, conchizînd că vrea să-i simtă 
pe spectatori lingă inimile jucătorilor, vibrînd 
pentru victoria tricolorilor. După atâtea bla
muri la adresa publicului — un apel izvorî t

... să se impună și duminică la Bucu- 
cu „grivițenii"! © Prof. Angelo Nicu-

din... ananghie! • Pe micul ecran am vă
zut, duminică, o scamă de goluri dc „marcă" 
și uri film-reporlaj despre remarcabilii spor
tivi sovietici © Se-aude că vinovat dc „dru
mul" descendent al handbaliștilor de la Ști
ința în divizia B este însuși antrenorul Sică 
Mărgulescu. S-ar putea să nu fie așa ! Vom 
cerceta... © In optimile de finală ale Cupei 
U.E.F.A., U.T.A. va juca in compania Vitto- 
riei Setubal iar Rapidul (să sperăm !) va în
cerca să treacă și de echipa lui Peters și 
Mullery, Totteham Hotspur © Primul loc 
in clasamentul campionatului județean de 
fotbal e împărțit la egalitate de puncte, de 
3 echipe : Preparația Petrila, Minerul Uri
cani și Minerul Vulcan. In puternică reve
nire — Paringul Lunea © Luptătorii lui 
Ghiță Pop și-au etalat clasa la Turnu Seve
rin, cucerind fără dubii „Cupa Dunării" 
© Rugbistul George Graur se retrage din acti
vitatea competițională. Mulțumiri pentru ce a 
făcut și... multe succese în profesie ! ® Parcă 
s-a schimbat fața ,,Minorului" Lupeni de 
cind antrenor este fostul mare internațional 
român, Gheorghe Băcuț ! Duminică au cîș
tigat cu 10—1. La mai mare !

' Mergînd pe linia bunei com
portări avute în turul acestui 
campionat, echipa minerilor din 
Uricani a depășit categoric pe 
aceea a colegilor din Aninoasa. 
La capătul unui joc curat, pre
sărat cu multe faze de fotbal 
autentic, gazdele reușesc să-și 
adjudece alte două puncte ne
cesare menținerii in plutonul 
fruntaș al seriei.

Primul gol al întîlnirii cade 
în min. 9 cind uricăneanui Cosa 
concretizează superioritatea e- 
chipei sale manifestată de la

semnalul de începere al jocu- 
liu. După o suită de ratări, în 
min. 35, Haas ridică scorul la 
2—0 ,iar în min. 42 Urițescu 
înscrie cel de-al treilea gol al 
echipei sale. După pauză jocul 
este ceva mai echilibrat. In 
min. 55 Iacov însrie din nou 
pentru gazde, dar peste numai 
5 minute Gudacu restabilește 
diferența de 3 goluri înscriind 
golul de onoare al aninoseni- 
lor. Autorul ultimului punct al 

-întâlnirii (în min. 75) este uri
căneanui Coșa.

Ilie COANDRAȘ

★ ★
In celelalte jocuri s-au înre

gistrat următoarele rezultate •
Preparatorul Lupeni — Glo

ria Hațeg 3—2; Minerul II Lu
pani — Minerul Vulcan 1—3;

Utilajul Petroșani — Paringul 
Lonea 0—3; Energia Paroșeni 
— Preparația Petrila 1—4 ; 
Streiul Baru — Constructorul 
Lupeni 3—0.

CLASAMENT
1. Preparația Petrila
2. Minerul Uricani
3. Minerul Vulcan
•1. Paringul Lonea
5. Utilajul Petroșani
G. Streiul Baru
7. Constructorul Lupeni
8. Energia Paroșeni
9. Gloria Hațeg

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

10 7 1 2 30—14 15
10 7 1 2 25—10 15
10 6 3 1 20—10 15
10 5 2 3 33—12 12
10 5 1 4 16—17 11
10 5 0 5 23—29 10
10 5 0 â 19—28 10
10 4 0 6 22—27 8
10 4 0 6 19—24 8
10 4 0 6 17—28 8
10 2 1 7 23—26 5
10 2 1 7 14—36 5

Intre 14 noiembrie și 12 de
cembrie, se vor disputa par
tidele celui de-al 11-lea tur — 
de sală — al campionatului 
diviziei B de baschet. După 
meciul de la Mediaș (Știința 
Mediaș — Știința Petroșani 
77—55), ultima partidă pier
dută de reprezentanții noștri 
în acest campionat, întrece- 
ri’e s-au întrerupt. Bilanțul 
pe care baschetbaliștii stu- 
denți i-au anunțat la finele 
acestei prime perioade com- 
petiționale s-a dovedit a fi 
total nefavorabil. Locul deu- 
pat (care nu le face absolut 
de loc cinste) și, în special, 
jocul practicat în partidele 
disputate atât acasă cit și în 
deplasare — îmbibat de de
ficiențe, urmare firească a u- 
nor. pregătiri necorespunză
toare — impuneau inâsuri 
urgente de remediere. Și așa 
s-a și întâmplat. In toată a- 
ceastă perioadă de întrerupe
re, elevii profesorului Theo
dor Szilagyi și-au continuat 
pregătirile, le-au intensificat. 
Vitregiți de faptul că încă nu 
se pot antrena în sala de 
sport de la Institutul de mi
ne (care se află încă in re
parații, din vară, iar stadiul 
lucrărilor actuale nu promite 
o... cit de apropiată dată de 
dare în folosință), baschetba
liștii petroșăneni s-au an
trenat la Lupeni, într-o sală 
de sport nu prea propice. 
Este adevărat, susținători ai 
baschetbaliștilor noștri, în 
meciurile care se vor disputa 
pe acest teren, se vor găsi 
la Lupeni, însă avînd în ve
dere că postura actuală, lo
cul în clasament cereau o 
susținere masivă și o încu
rajare permanentă, pentru 
depășirea momentului greu, 
va fi regretată, categoric,

sala de la I.M.P., vor fi in
vocate mereu — drept scuza
— condițiile dificile de dis
putare a partidelor, tărăgă
narea reparațiilor.

Lotul de jucători cu care 
Știința va încerca (să spe
răm, totuși, că va încerca !) 
refacerea... terenului pierdut, 
este același pe care l-a ali
niat la începutul actualului 
campionat. Adică : Mircea 
Bochiș, George David, Pavel 
Gruber. Gheorghe Gruber. 
Iosif Șturek, Cornel Ilea, Do
rin Ilea, Dumitru Ianoșiga. 
Dumitru Murărețu, Mihai 
Buzdugan. N. Cartacai, Sorin 
Szilagyi, Daniel Fogel.

După cîte-am fost infor
mați (și ne place sâ sperăm 
că așa va fi...), componen- 
ții lotului Științei, în una
nimitate. consideră rezultatele 
slabe obținute în primul tur 
un neplăcut incident și se 
angajează că vor oferi pu- 
blicu ui din Lupeni (deocam
dată), iubitorilor sportului 
din Valea Fului. nu numai 
jocuri bune, spectaculoase, ci 
și rezultate în consecință re
zultate favorabile lor care 
să-i împingă înspre locurile 
fruntașe ale clasamentului, 
spre mîndria sportului stu
dențesc. Celor ce urmăresc 
desfășurarea acestui campio
nat, le oferim, în continuare, 
și programul meciurilor Ști
inței, în cele 5 etape i 
14 noiembrie : Rovine Cra
iova — Știința Petroșani: 21 
noiembrie : Știința Petroșani
— Voința Timișoara: 28 no
iembrie : Știinta Petroșani — 
Constructorul Arad: 5 de
cembrie : Olimpia Sibiu — 
Știinta Petroșani: 12 decem
brie : Știința Petroșani — 
Știința Mediaș.

V. T.

CUM SE PIERDE UN MECI CÎȘTIGAT LA 5 PUNCTE DIFERENȚĂ
26 septembrie. Pe dreptun

ghiul de zgură roșie din incin
ta stadionului Jiul, elevele pro
fesorului Eugen Bartha mai trec 
unul din cele 9 „hopuri* ale tu
rului : victorie categorică in 
dauna mediocrelor handbaliste 
din Baia Mare. La sfârșitul jo
cului, una din fericitele învin
gătoare ține să ne atenționeze 
că „scorul de 10—5 nu reușește 
nici pe departe să reflecte jus
ta diferență de valoare dintre 
cele două echipe*. Foarte ade
vărat. Nimeni nu s-ar fi mirat 
dacă scorul ar fi fost du
blu la capătul celor 50 de mi
nute de joc. Dimpotrivă, totul 
nr fi fost considerat ceva logic 
și mai ales îmbucurător pentru 
o echipă care aspiră la șefia se
riei. Dar... culmea 1 Ceea ce a- 
vea să mulțumească în cele din 
urmă pe toată lumea nu mulțu
mește... Federația română de 
handbal. După mai bine de o 
lună de zile, sub semnătura 
secretarului general al F.R.H., 
Lucian Grigorescu, sosește pe 
adrsa C.M.E.F.S. Petroșani o a- 
dresă în care se comunică, prin
tre altele, următoarele : conform 
art. 126 alin. 7 din statutul și 
regulamentul de funcționare al 
federației noastre, jocul dintre 
echipele Jiul Petroșani și Con
structorul Baia Mare a fost o-

mologat cu rezultatul de 6—0 
în favoarea echipei vizitatoare. 
O adevărată „bombă* pentru 
toți acei care vedeau, în ciuda 
infringerii din jocul cu C.S.M. 
Sibiu, echipa din Petroșani in 
iureșul bătăliei pentru promo
varea în prima divizie a țării. 
Dar. multi se vor întreba, de 
unde și pînă unde o asemenea 
decizie care nu face altceva 
decît să distanțeze 7-le petro- 
șănean la 4 puncte de prima 
clasată, C.S.M. Sibiu ? O decizie, 
după aprecierea multora biza
ră, surprinzătoare chiar dacă...

Întâlnirea s-a disputat, nu 
la ora 11. conform adresei nr. 
448/31. VII. 1971 prin care co
misia de handbal din cadrul 
C.M.E.F.S. Petroșani propune 
disputarea tuturor jocurilor din 
localitate la aceași oră (tot in 
regulamentul de funcționare al 
F.R.H., există un articol care 
stabilește ora de începere a 
jocurilor; meciurile oficiale se 
pot programa în provincie cu 
începere de la ora 10).

4- Arbitrul Valentin Iureș 
din Craiova delegat la această 
întâlnire a sosit conform regu
lamentului „din timp" pentru 
a da semnalul de începere !a 
ora 11 (cavalerul fluierului din 
bănie a sosit la teren în junii 
orei 10,30 oră la care arbitrul

Constantin Bălan din Petroșani 
„consemna" pe cronometrai său 
scurgerea primelor 7—8 minute 
de joc).

4- Surprinzătoare a fost deci
zia întrucât F.R.H. a decis anu
larea victoriei petroșănene, nu 
pe baza unei contestații a oas
peților (care în treacăt fie 
spus conform unui alt articol 
a] regulamentului au căzut de

ceapă la ora 10. Regulamentul 
permitea schimbarea orei de 
disputare (n.n. — dar numai cu 
anunțarea in prealabil a foruri
lor de specialitate). Dezideriu 
Palianoș, delegat ca observator, 
a funcționat ca scorer, iar cro- 
nometrorul Ovidiu Rizopol s-a 
prezentat la teren cu întârziere. 
Cred că Palianoș cînd a făcut 
acel raport la federație a dorit

• Victorie comodă pe teren, dar... • După 
o lună de zile handbalistele de la Jiul pierd cele 
două puncte • Exces de zel sau corectitudine ? 
• „Pentru mine punctele nu sînt pierdute !“

acord c-u începerea partidei Ja 
ora 10 participînd și la întocmi
rea obișnuitului proces-verbal), 
ci a subcomisiei de arbitri din 
cadrul comisiei de specialitate 
din Petroșani.

Arbitrul C. BăJan din Petro
șani, desemnat, inițial scorer, in 
lipsa arbitrului delegat, la ora 
10.22 minute fluieră începutul 
întîlnirii. .Ara fost solicitat să 
conduc partida întrucit, con
form afișelor, c-a trebuia să in

să se răzbune pe mine pentru 
o discuție „tare* avută ante
rior...

D. Palianoș, tot din Petro
șani, trimite F.R.H. un raport 
defavorabil nu numai presupu
sului său adversar din comisia 
locală de handbal, ci și echi
pei antrenate de fostul său di
riginte Eugen Bartha (să-și fi 
adus aminte D. Palianoș de u- 
nele „necazuri" mai vechi ?). 
Subcomisia locală de arbitri

condusă de ing. loan Crețu in
formează F.R.ll. asupra întâlni
rii cu pricina precizînd faptul 
că „organizatorii nu au anun
țat din timp schimbarea 
orei de disputare". In asemenea 
cazuri, conform aceluiași regu
lament al F.R.H. trebuie anun
țată și comisia locală de hand
bal. Această comisie a fost a- 
nunțată, chiar prin președintele 
ei, profesorul... Eugen Bartha. În
trebarea : „A procedat just sub
comisia de handbal din Petro
șani ?* ne-o punem toți acei 
care urmărim în permanență 
evoluția handbalistelor de la 
Jiul, lată ce ne răspunde ing. 
Crețu :

— Noi ne-am făcut doar da- 
'toria. Am acționai numai in 
spiritul regulamentului. Nu pu
team cunoaște însă părerea ob- 

• servatorului (n.n. — care nu 
știm în ce măsură a putut să- 
și facă datoria din moment ce 
funcționa Ș> ca scorer). Decizia 
a fost prea severă, dar noi nu 
sîntem vinovați. Repet, aveam 
datoria sa raportăm F.R.H. si
tuația reală (n.n. — care ? ex
ces de zel sau corectitudine?

Inimosul antrenor Eugen 
Bartha nu se dă bătut. Un me
moriu întocmit de dînsul se a- 
flă la această oră în posesia 
„asprilor judecători" federali.

— Federația a greșit. Nicăieri 
nu scrie în articolul men
ționat că în asemenea situații 
meciul se pierde, (n.n. — așa 
este). Eu, în orice caz nu pot 
lua în considerare decizia celor 
din București (n.n. — deși este 
singura decizie viabilă).

Iată deci, că pasa greșită a 
gazdelor din 26 septembrie este 
interceptată prompt de federație 
cu largul aport al observatoru
lui Dezideriu Palianoș și a sub
comisiei locale de arbitri. Bene
ficiară — Constructorul Baia 
Mare. Desigur, atunci cînd se 
urmărește o promovare în eșa
lonul superior, frustarea echi
pei de 2 puncte poate însemna 
chiar răpirea șanselor de rea
lizare a visului. In mod cert 
vina aparține, în primul rînd. 
organizatorilor (regulamentul, 
același regulament precizează 
condițiile în care se admite 
schimbarea orei de disputare) 
dar credem că nici F.R.H., ad
mirată pentru corectitudinea ei, 
nu a procedat în modul cel mai 
fericit. Cit despre excesul de 
zel al arbitrilor petroșfineni. nu 
putem să-l „confundăm" decît 
cu aplicarea strictă a aceluiași 
(iarăși) regulament. Cu alte cu
vinte — corectitudine și nu ex
ces de zel.

Nicolac LOBONȚ
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La Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

0 sală consacrată vieții și activității lui 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
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unei tocească. întilnim

In dftdirea Muzeului de isto-
! ic a Partidului Comunisu a
mișcării revoluțienare și demo
cnitice din Romănta, n fost or-
răni za tă din 1966> o sală consa-
< rută vieții și .ac'tivitâtii lui
Ghcorghe Gheorghiu-Dej, sală
«xire funcLivneuzâ si astăzi.

Prin numeroflise exponate,
acrișori, documen.tc ale fostelor

.fotografii, obi-«n-pane represive .
<h te personale. esle oglindită

■4 revoluț iona-
i A, desfășurată tje-.i lungul a
aproape cinci decenLi dc către
Glworghc Gheor?hiu-Dej.

Avind drept cr i Ier ii de orga-

jwînripnle de ac•ti vita te a lui
Glieoiuhc Gheor■ghiu-Dej. pa-
nourilc prezintă succesiv copilă-
via și adolescența. anii de uceni-
cic. activitatea doțpusâ ca munci-
tor electrician, initrarea în miș-

(70 de ani de la naștere)

«ici o copie de pe certificatul 
■dc naștere, portretul lui Anica 
Gheorghiu (mama sa), casa din 
Bîrlad, unde s-a născut la fi 
noiembrie 1901. Sînt interesante 
mulajele de pe scrisoarea-cere- 
re, adresată de Gh. Gheorghiu- 
Dej inginerului șef al uzinelor 
comunale Piatra Neamț pentru 
a fi încadrat în postul de elec- 
+•-cian și scrisoarea de răspuns 
a inginerului șef. Sînt expuse 
apoi aspecte de la întreprinde
rea -Steaua Română" din Mci- 
nești unde a lucrat ca electri
cian. Un grupaj de fotografii 
amintesc vizitatorului prin ima
ginea unor clădiri din Cluj, lași 
Dej, București, de activitatea

desfășurată de Gheorghlu-Dcj

din 19’29 — 1933.
Alte exponate, unele o,-i"ina- 

le, scol în evidență activitatea 
revoluționara desfășurată de 
comuniști, de Ghcorghe Ghccr- 
chiu-Dcj în fruntea Comitetu
lui Central de acțiune ]X?r>tru 
organizarea luptei munc itorilor 
ceferiști, intensa participare In 
acțiunile ceferiștilor din Galați 
Dej. Pașcani, Cluj, lași. Bucu
rești în anii 1926 - 19.13. O 
fotocopie a unei note de sigu
ranță ne dezvăluie percneriția 
efectuată la domiciliul său, a- 
restarea în noaptea de 15 spre 
16 februarie 1933, nspe< le din 
timpul procesului de 'a Bucu
rești și Craiova din nnii 1933— 
1934, condamnarea sa la 12 ani 
de detențiune. Un grhpaj de 
mulaje de pe fișele de carceră, 
dovedesc activitatea sa în dife
rite închisori în anii deținerii la 
Jilava. Văcărești, Craiova, Oc
nele Mari, Aiud. Doftan®, Ca
ransebeș precum și in lagărul 
de la Tg. Jiu.

Exponatele, reliefează în con
tinuare contribuția deosebită a 
lui Gheorghc Gheorghiu-Dej, 
la elaborarea Și înfăptuirea 
liniei politice și tactice a parti
dului în prima etapă a revolu
ției populare. Atrag atenția vi
zitatorului fotografiile luate din 
timpul ședinței celui de-al doi
lea guvern Sănătcscu, sau ima

ginea uriașului miting popu
lar organizat la 6 martie 1945, 
în Fiațu Națiunii din Bucnrești, 
vizita în noiembrie 1945 in Va
lea Jiului. Toate acestea uvir.d 
în prun plan, jxvsotma lui 
Gheorghiu-Dej

1.1 întilnim ipoi în prezidiul 
Conform’,ci Naționale din oc
tombrie 1945 a P.C.R., conferin
ță care l-a ales ca secretar ge
neral al C.C. al P.C.R.

Anii 1945—1947 au fost ani 
grei in istoria poporului nos
tru, ani de refacere și recon
strucție, de luptă ii reacțiunea 
internă și externă, de consoli
dare a alianței muncitorcști-ță- 
râncșli și de întărire a regi
mului democratic.

Cu toate greutățile intîmpina- 
te, sub conducerea P.C.R. s-au 
obținut victorii hotărîtoarc.

Exponatele sălii, scot în evi
dență rolul avut de Gheorghiu 
Bej în acești ani. Diferite ima
gini, ni-J redau fie în timpul 
campaniei electorale din 1946, 
fie inaugurând șantierul Bum- 
beșli — Livezcni sau viaductul 
Caracău, fie în fruntea delega
ției române la Conferința de 
pace de la Paris.

Prin materialele documentare 
expuse, se relevă muica depu
să pentru realizarea unității po
litice și organizatorice a cla
sei muncitoare, contribuția sa 
la elaborarea liniei po'itice a 
partidului de construire a socia

lismului, la înfăptuirea politi
cii de industrializare a țării, 
transformarea socialistă n agri
culturii, activitatea sa cu preșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
din 1952 pînă în 1955, ca prim 
secretar d Comitetului Central 
al Partidului și președinte al 
Consiliului de Stal.

Sînt prezentate fotografii șt 
documente despre activitalei sa 
ire târîinu) politicii externe, de 
dezvoltare a relațiilor de prie
tenie cu toate țările lumii, pe 
baze principiilor politicii noas
tre externe.

Ultimul panou din sală, redă 
participarea sa la alegerile din 
martie 1965 “încetarea din via
ță ’a 19 martie 1965 și funera
liile naționale din ziua dc 24 
martie 1965.

Sala este întregită de trei 
vitrine: una în care se găsesc 
fiteva din obiectele sale dc 
membru al P.C.R.. ochelarii, 
stiloul, calendarul etc. iar în a 
doua, sînt expuse ordine și me
dalii acordate lui Gheorghc 
Gheorghiu-Dej de statul nostru, 
sau de alte țări.

Prin forța lor sugestivă, ex
ponatele evidențiază figura lu
minoasă a lui Gheorghc Gheor
ghiu-Dej. fiu devotat al clasei 
muncitoare, al poporului român 
conducător de frunte al Parti
dului Comunist Român, revolu
ționar și patriot înflăcărat, mi
litant de seama al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Stelian POPESCU
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sa", chipul omului pătruns dc cele mai ina’te .ililâți mo
rale. In cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, 
lovarășul Ni'oi.ic ('<• tușesc ii -.punea . „Trebuie să acționăm 
pentru dezvoltarea trăsăturilor socialiste în activitatea noas
tră, a umanismului socialist; să facem din zicala româneas
că ..a fi om de omenie'- o zicală nouă : ..a fi comunist dc 
omenie". COMUNISTUL! I DE OMENIE trebuie să-i f:< 
proprii modestia și .simplitatea, cinstea, i urajul, demnitatea, 
comportarea exemplară in familie și societate; cl trebuie 
să lupte cu ardoare pentru adevăr, pentru dreptate și li
bertate. să iubească munca, să depună eforturi și să -se 
preocupe continuu pentru dezvoltarea proprietății socialiste 
dc stat și cooperatiste, să pună pe primul plan interesele 
poporului muncitor. Pentru -a imprima și dezvolta aee&te 
înalte trăsături comuniștilor, tuturor cetățenilor societății 
noastre bocia'iste se impune o muncă perseverentă de edu
cație, fermitate și responsabil bate partinică, spirit de dis
ciplină în înfăptuirea politicii partidului, înalt patriotism. 
Unui asemenea cod moral trebuie să-i fie străine mentali
tățile generate dc clasele exploatatoare, moravurile bur
gheze — necinstea, tendințele dc parazitism, minciuna, des
frâul moral, carierismul, favoritismul și nepotismul, forma
lismul și lipsa de răspundere, automulțumirea, tocirea sim
țului revoluționar. Iată de ce, lupta fermă împotriva con
cepțiilor retrograde din vechea societate. împotriva obi
ceiurilor și moravurilor care poartă amprenta modului de 
viață burghez, eliberarea omului de tarele morale ale trecu
tului, de consecințele gravelor deformări spirituale produse 
de ideologia și comportamentul claselor exploatatoare con
stituie o latură esențială a activității politice, de educație 
socialistă a oamenilor muncii din patria noastră.

In această direcție, așa după cum sublinia secretarul 
general al partidului pornim la un drum greu și dc lunga 
durată, care cere din partea fiecăruia dintre noi să mun
cească și mai bine dccit pînă acum, cu mai multă exigența 
și spirit dc răspundere.

In spirbu) Programului adoptat dc plenara Comitetu
lui Central, comuniștii sînt datori ,â manifeste în toate 
împrejurările, în muncă .și in societate, în întregul lor com- 
portament principialitate partinică, exigență revoluționară, 
combativitate și exigență față de ceea ce este vechi și îna
poiat. «Ic tot ce frânează mersul înainte al societății noastre, 
să afirme constant înaltă responsabilitate-, spirit «le disci 
plină și «le hărnicie in înfăptuirea politicii partidului.

Fiind pătrunse de dragoste față dc om. dc dorința de •’ 
d.i omului societății socialiste o înfățișare cit mai lumi 
noasă, corespunzătoare însăși societății pe care ol o fău 
rește ' ii mintea și cu mîinile sule, măsurile înv rjs(. in cu
tezătorul program dc educație soci.'ilistă au întrunit apro
barea unanimă n poponilui român. Dc la apariția propu 
norilor fâ«'utc de tovarășul Nicolae Ccnușescij pcntni îmbti 
nătățirca întregii activități politice. ideoloe?.e. de educații- 
comunistă, marxist-leninistă a maselor redacția noastră 
primit sute de scrisori de la oameni ai muncii dc cc’e ma: 
diverse categorii prin care aceștia își exprimă adeziune 
deplină și hotărirra de < transpune in viață măsiiriie propuse 
I)in«l curs dorinței cititorilor, redacția va publica în con 
(inuaro scrisori și alte materiale prin care oameni ai munci- 
«lin Valea Jiului — muncitori, ingineri și tehnicieni din 
unitățile economice socialiste, cadre didactice, activiști de 
partid și de sfat — făcindu-se ecoul colectivelor din jurul 
lor — iși vor exprima părerea cu privire la justețea deplină 
n măsurilor înscrise in Programul adoptat de plenara Co
mitetului Central al partidului și la cele mai bune moda
lități dc a acționa pe plan Iocaj pentru transpunerea lor 
in viață.

Aprobînd unanim, din inimă, cu toată încrederea în jus
tețea sa. Programul de educație socialistă a membrilor de 
partid, a oamenilor muncii, cu convingerea că aceasta este 
o condiție hotărîtoarc a înfăptuirii mărețului program a) 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, organele 
și organizațiile de partid din Valea Jiului vor milita neobo
sit, cu înaltă răspundere și exigență pentru îndeplinirea sar
cinilor ce Ie revin în îmbunătățirea activității ideologice, 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii

I
I

s
I
i

! 
i

|
!

I

TV
MAKȚ1 9 NOIEMBRIE

17.25 Deschiderea emisiunii. 
Handbal masculin : re
priza a doua a meciu
lui R.F.G. — ITanta 
(Trofeul Carpați).

18,00 Emisiune literară. Re
vista literară TV. „Re
portajul și reflectarea 
multilaterală a actuali
tății socialiste. Partici
pă: loan Grigorescu și 
Mihai Stoian.

18.25 Interpreți de muzică 
populară : Aneta Stan. 
Florica Ungur, Elena 
Macarie și Tiberiu Ceia.

18,411 Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și 
profesională. Emisiune

realizată in colaborare 
cu Ministerul Muncii 
„Absolvenții și produc
ția".

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Handbal masculin : re

priza a doua a meciu
lui România — Norve
gia.

20.30 Cincinalul in acțiune. 
10 milioane tone de o- 
tel.

20.45 Seară de teatru : „Fără 
final" de N. Damascliin. 
Piesă premiată la con
cursul de scenarii TV.

22,05 ..Intre orgă și saxofon". 
Muzică. ușoară cu Ger
hard Rummer și forma
ția sa.

22,25 Oameni și fapte. „Sta
tornicie" — emisiune dc 
Victor Teodoru și Ser

giu Stejar.
22.45 Telejurnalul de noapte.
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Valențele contemporane 
ale așezării Corvineștilor

(Urmare din pag. 1)

10 ani și pinâ la Institutul 
de subingineri siderurgici — 
cluburi, casă dc cultură, cartie
re ale căror blocuri se iau la 
întrecere pe verticală cu co
loșii industriali. A dat și va 
da cadre specializate în do
meniul siderurgiei noilor cen
tre metalurgice apărute pe 
harta economică a Românie’ 
socialiste. Este și firesc. In a- 
nii de după eliberare s-a for- 
mat aici un valoros și puter
nic detașament de cadre de 
metalurgiști și constructori. 
Din rândurile lui s-au ridicat 
doi Eroi ai Muncii Socia’iste. 
maiștrii Ștefan Tripșa și 
Nicolae Mărculescu, inventa
tori ca loan Cismaș, mii de

eroi cunoscuți sau anonimi 
care, cu tenacitate muncito
rească, creează nestematele 
valori materiale, dau zi de zi 
un plus de frumusețe și pros
peritate orașului, locurilor 
unde trăiesc și muncesc.

Exportul produselor in pes
te 25 de țări, dintre care li
nele cu o industrie dezvol
tată, au făcut-o cunoscută în 
întreaga lume.

Acești oameni, alături de 
toți oamenii muncii din țara 
noastră construiesc cu efor
turi și dăruire, din temelii, 
societatea nouă. își aduc con
tribuția lor la edificarea ce
lei mai umane societăți din 
istorie — societatea socialis
tă.

Pregătirile 
sînt făcute

(Urmare din pag. 1)

în trimestrul I 1972. asigurîn- 
du-se stocuri de siguranță in
tangibile de materiale, materii, 
combustibili lichizi, solizi și 
lubrifianți. iar la cazanele de 
la centrala termică nr. 1 s-a a- 
sigurat un stoc de cărbune pen
tru minimum 4 zile.

Printre măsurile administrati
ve ce s-au prevăzut și realizat 
se numără și revizuirea și repa
rarea instalațiilor sanitare, veri
ficarea Și schimbarea extinctoa
relor și hidranților vechi, pune
rea in stare de folosință a fur- 
tunelor și echipamentului P.C.I., 
verificarea, repararea $> com
pletarea uneltelor gospodărești 
ți dc intervenție, in scopul evi
tării efectelor negative ale i- 
nundațiilor. înzăpezirilor. incen
diilor sau dezghețurilor.

Acordind din timp toată aten
ția' realizării în termen a mă
surilor tehnico-organizatorice, 
colectivul fabricii așteaptă ve
nirea iernii cu gîndul împăcat 
că este bine pregătit pentru a 
desfășura activitatea de produc
ție în condiții normale pe toa
tă perioada anotimpului frigu
ros.

Mica publicitate
V1ND Skoda 100-S. V.

Roailâ 13/40, Petroșani. După 
ora 16.

(jet ie nației salt
Asociată dintotdeauna cu e- 

lanurile avintate și visele ge
neroase, tinerețea a purtat 
cu fiecare generație nouă, 
alte idealuri și preocupări. 
De fiecare dată, altul și to
tuși mereu același, tineretul 
este reflexul pregnant și e- 
xact al tuturor proceselor so
ciale pe care le cunoaște o- 
menirea.

Avind clar sentimentul vi
itorului, dar și al răspunde
rii față de acest viitor, tină
rul de astăzi, se caracteri
zează prin efortul depus pen
tru desăvirșirea profesională 
și spirituală. Aceasta este în
sușirea definitorie ce-l ca
racterizează.

Sentimentul participării ac
tive, al angajării sociale* l-am 
descoperit și la tinărur Flo
rea Măciucă, strungar la a- 
telierul de prelucrări din ca
drul secției mecanice a 
U.U.M.P. Absolvent al școlii 
profesionale și al liceului se
ral, tinărul Florea Măciucă 
se numără printre cei mai 
buni strungari ai uzinei, bu- 
curîndu-se de aprecierea una
nimă a colectivului din care 
face parte. Lună de lună își 
depășește planul in medie cu 
50 la sută. înclinația fireas
că a sa, pentru fapte deose
bite, a găsit 'în climatul la
borios al colectivului de la 
U.U.M.P.. multe posibilități 
de afirmare.- Preluînd lu
crările mari, împreună cu co
legii săi, strungarul Florea 
Măciucă a reușit să se im
pună ea unul dintre cei mai 
de bază muncitori. Cu Mihai 
Orehov, de pildă, a execu
tat piesele de schimb (pis
toane) pentru stilpii hidrau
lici, iar cu Ion Ferănescu, 
Mircea Andrei și Nicolae 
Vecsey, toți strungari buni și

price puți, a realizat diverse I 
alte lucrări. Dintre lucrările . 
cele mai grele, un loc aparte I 
l-au ocupat complicatele pie- ’ 
se (pinioanele și rotilele din- I 
fale) de la instalația de să- I 
pat pe verticală. Datorită im- | 
portanței deosebite pe care o | 
reclamă această instalație, i 
strungarul Florea Măciucă I 
și-a concentrat întreaga pri- . 
cepere și experiență asupra I 
calităfii și preciziei lucrării. * 
Disciplinat in muncă, cu o I 
bună pregătire profesională, l 
corect in relațiile de ser- I 
viciu, uit entuziast animator | 
al celorlalți tineri spre fapte | 
mari, gata oricînd să împăr- I 
tușească din experiența și pri- . 
ceperea sa, este considerat I 
in colectivul in care munceș- 
te. o expresie . a meritelor ' 
și calităților generației tinere. | 
Viața lui se desfășoară tu- • 
multuos intre două coordo- | 
note bine definite : strungul . 
și familia, I

Ce ginduri îl preocupă la . 
ora cind scriem despre el ? I 
In primul rind să-și realizeze ■ 
sarcinile de plan, să-și imbu- I 
nătățească permanent călită- I 
tea muncii prin ridicarea cu- I 
noștințelor profesionale. Pen- | 
tru asta se pregătește să ur- ■ 
meze institutul de subingi- I 
neri. A fi bun strungar, nu-i . 
un lucru atit de simplu și I 
ușor. Meseria cere multă ■ 
pregătire. Iar el speră să rea- I 
lizeze lucrări, unice, care să-i I 
îmbogățească necontenit per- I 
sonalitatea. Și tocmai de a- | 
ceea se pregătește necontenit, « 
insistă, învață, iar cind 
odihnește, face acest lucru 
invățind.

Cit este de plăcut să
noști, sa discuți, iar apoi să I 
scrii despre un asemenea om. |

Cornel HOGMAN I

se 
tot

I

Cu aproape 
15 milioane 

tone cărbune 
în plus 

(Urmare din pag. 1)

va beneficia în mai mare măsură, 
direct, și populația prin crește
rea considerabilă a producției 
de brichete din cărbune pentru 
consumul populației. Incepmd 
din anul 1972 instalațiile de 
brichetaj din Valea Jiului vor 
produce 900 000 tone brichete 
anual (3 000 tone/zi) prin folo
sirea la întreaga capacitate a 
instalației de brichetoj de la 
Coroești și utilizarea deplină a 
capacității vechii instalații e- 
xistente la preparotia Petrila.

CĂRBUNE MAI MULT PEN
TRU NEVOILE INDUSTRIEI SI
DERURGICE PENTRU NEVOILE 
INDUSTRIEI ENERGETICE, PEN
TRU NEVOILE POPULAȚIEI ; 
CĂRBUNE MAI MULT PEN
TRU CREȘTEREA PUTERII ECO 
NOMICE A PATRIEI. PENTRU 
RIDICAREA CONTINUA A BU
NĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR 
— iată unul din imperativele 
primordiale ale actualului cin
cinal.

Minerii Văii Jiului, pe deplin 
conștienți de rolul creșterii pro
ducției de cărbune in dezvol
tarea economico-socială a pa
triei in cincinalul pe care-l în
făptuim, sint ferm hotărîți să 
muncească cu abnegație și dă
ruire pentru transpunerea în 
viață a mărețului program ela
borat de partid, în vederea 
propășirii patriei și creșterii 
neîncetate a bunăstării între
gului popor.

„Vom mund și vom trai 
in chip comunist

(Urmare din pag. 1)

teriale. întărirea disci
plinei și a răspunderii 
în muncă. Pe aceste te
me comuniștii au pur
tat discuții vij cu for
mațiile dc lucru. Munca 
politică desfășurată de 
comuniști pentru forma
rea și dezvoltarea con
științei datoriei în rân
dul minerilor a deter
minat rezultate însem
nate pe linia întăririi 
disciplinei, a dezvoltării 
intransigenței față de fe
nomenele negative — 
rezultate oare au condus 
la succese însemnate și 
în realizarea sarcinilor 
de plan. Astfel, colecti
vul nostru a realizat o 
depășire de la începutul 
anului de 6 300 tone căr

bune. obține randamen
te în abataje de 7,81 
tone/post. cu 1,11 tone 

post mai mare dccit 
sarcina planificată.

Avem rezultate bune, 
avem comuniști inimoși 
și conștiincioși ca Con
stantin Bîgu. Marin 
Ciubăr. Stancu Albu, 
Nicolae Torac. Iosif 
Benko, Mircea Roibu 
Dar avem și neajun
suri îrf conduita unor 
oameni din sector care nu 
ne fac cinste. Avem ab- 
senlomani ca Petru Ma
xim, Nicolae Marioâne, 
avem și risipitori de ma
teriale. indisciplinați, ne- 
glijenți și plimbăreți. De 
ce se mențin asemenea 
fenomene negative? Pen
tru că avem și comu
niști ca Iordache But- 
naru, Nicolae Ba’.ea, Pe

tru Puiber. Gheorghc 
Boltea, Vasile Iftimie 
care nu constituie pre
zențe active, intolerante 
față de diferite neajun
suri, care trec cu ușu
rință pe lingă faptele 
negative, fără să ia ati
tudine. Iată de ce apre
ciez în mod deosebit 
prevederea din Hotărârea 
p'enarei C.C'. al P.C.R. 
care precizează că 
„In spiritul expune
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara cere 
tuturor comuniștilor să 
manifeste in toate îm
prejurările. in muncă și 
în societate, în între
gul lor comportament 
principialitate partinică, 
exigență revoluționară, 
combativitate și intran
sigență față de ceea cc 
este vechi și înapoiat.

dc tot ce frânează mer
sul înainte al societății 
noastre, să afirme con
stant înaltă responsabi
litate, spirit de discipli
nă și de dăruire în în
făptuirea politicii parti
dului".

Pentru organizația 
noastră această prevede
re va constitui o ade
vărată linie de conduită. 
Vom munci cu toată 
hotărârea noastră, fără 
preget pentru ca înal
tele principii ale eticii 
și echității socialiste și 
comuniste să caracteri
zeze personalitatea fie
cărui membru al colec
tivului nostru, pentru 
ca fiecare comunist să 
devină un militant în
flăcărat. exigent și com
bativ al partidului nos
tru.

Prin munca spre o înalta 
conștiința socialista

(Urmare din pag. 1)

Socialismul, după cum 
știm, este opera con
știentă a maselor care 
nu se poate realiza de- 
oît de oameni cu o 
înaltă conștiință socia
listă, oameni care au 
un adevărat cult față 
de muncă, față de aceas
tă supremă datorie de 
onoare, singura cale de 
sporire a avuției noas

tre naționale. In condi
țiile noi de afirmare a 
unei societăți în care 
relațiile să fie așezate 
pe baza cinstei și echi
tății socialiste ne revine 
tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii 
ca o îndatorire de marc 
importanță să ne facem 
în mod exemplar dato
ria la locurile noastre 
de muncă, dar în ace
lași timp să contribuim

la înlăturarea abaterilor 
de la disciplina muncii, 
a manifestărilor de tole
ranță față de aceste a- 
bateri, față de tendin
țele de parazitism sau 
de înavuțire pe căi ne
cinstite.

Vreau să exprim pe 
această cale adeziunea 
comuniștilor din briga
da pe care o conduc, 
a tuturor membrilor bri

găzii față de documen
tele partidului, să ex
prim. totodată, hotărî rea 
noastră de a le aplica 
în viață la fiecare pas, 
de a munci fără preget 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor do 
plan, pentru a ridica în
treaga noastră viață pe 
culmile' tot mai înalte 
ale civilizației și bună
stării.

0 metodă eficace de
In timpul perforării găurilor de mină se formează praf 

care se răspîndește în atmosfera de la locul de muncă. Acest 
praf este in cantitate foarte mare in cazul perforatului pneu
matic și periculos în lucrările ce se execută în roci care con
țin bioxid de siliciu. Praful inhalat de către muncitori pro-

prevenire a silicozei
duce îmbolnăvirea profesională numită silicoza. Pentru com
baterea lui se iau o scrie dc măsuri pe linie tehnică : protec
ția individuală cu mască, captarea uscată a prafului și cap
tarea pe cale umedă. Cea mai eficientă măsură este injec
tarea apei in fundul găurii de mină, caplind praful chiar la 
locul de formare.

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT
ANGAJEAZĂ URGEN1

• ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE
(iluminat și forță) pentru garajul Lupeni, temporar (4 luni)

• MECANICI AUTO ȘI FORJORI,
pentru garajul auto din Petroșani

• MUNCITORI NECALIFICAȚI
(inclusiv pensionari)

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute în H.C.M. 
914'1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la 
sediul Bazei de aprovizionare și transport, str. Mihai Viteazul nr. 3 
Petroșani.



4
Steaqu/ roșu MARȚI 9 NOIEMBRIE 1971

j Ulan Bator | 
a fost 
semnat

Protocolul I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I I
I
I
I
I
I
I■ HI itva^nv pili. ii.i...

ii din piele și blană, I 
irfuri. I

Ministerul Comerțului | 
uxienor. iar din partea mon- . 
golă, de D. Terensanjaa, ad- I

I
I

Mongo- I 
—, corner- ’
țului exterior al R.P. Mon- |

I

privind 
schimbul

de mărfuri
și plățile 
între R.S
România
și R.P.
Mongolă

ULAN BATOR 8 (Ager
pres). — In urma tratativelor 
desfășurate in spiritul prie
teniei și înțelegerii reciproce, 
la Ulan Bator a fost semnat 
Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mon
golă pe anul 1972.

Volumul schimburilor co
merciale dintre cele două 
țări va marca o creștere im
portantă in comparație cu a- 
nul 1971. România va expor
ta în R.P. Mongolă produse 
chimice, mobilă, tricotaje, în
călțăminte și alte mărfuri de 
larg consum, iar Mongolia va 
livra țării noastre piei. lină, 
confecții 
alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat de 
Mircea Bâdică, secretar gene
ral în î

Exterior, iar din partea mon-

junct al ministrului comerțu
lui exterior.

La semnare au fost pre- 
zenți Sandu loan, ambasado
rul României in R.P. ? 
lâ. E. Ocir, ministrul comer-

gole, și alte persoane oficiale..

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste

România în Japonia
TOKIO 8 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Aurel VI- 
joli, președinte ol Comisiei cco- 
nomico-financiare a M.A.N. și 
președinte al Grupului par
lamentar ‘ ..............
prietenie 
și 
o 
fost primită de președintele Ca
merei Reprezenanților, Naka 
Funada. și de președintele Ca
merei Consilierilor, Kenzo Ko
no.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială în proble-

pentru 
dintre 

Japonia, a 
vizită la Dietă, unde a

încheierea
lucrărilor celei

de-a treia sesiuni

relații de 
România 

făcut luni

me ce privesc dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și 
contribuția pe care o pot aduce, 
in această direcție, parlamente
le.

In aceeași zi, șeful delegației. 
Aurel Vijoli, a avut o întreve
dere cu ministrul nipon al fi
nanțelor. Mikio Mizuta. In 
cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, 
s-a făcut un schimb de păreri 
în probleme de interes reciproc.

La cele două manifestări a 
fost prezent Iosif 
ambasadorul țări noastre 
Japonia.

Deputății Ștefan Bîrlca 
Mihai Drăgănescu au

Gheorghiu,
in

și 
fă-

cut o vizită la Agenția pen
tru știința și tehnologie, unde 
au avut o convorbire cu vice- 
ministrul administrativ. Kumi- 
omi Umezawa, în'probleme ale 
dezvoltării colaborării științifice 
și tehnologice dintre cele două 
țări.

Scriitorul Aurel Rău s-a înlîl- 
nit în Kamakura, oraș din a- 
propierea Capitalei, unde sînt 
păstrate importante vestigii ale 
istoriei, artei și culturii nipone, 
cu Yasunari Kawabata, laureat 
al premiului Nobel pentru lite
ratură. Scriitorul japonez a ma
nifestat interes față de creația 
artistică si literară a României.

a comisiei mixte
romano

congoleze

întrevedere 
Indira Gandhi 
— Jacques 

Chaban-Delmas
PARIS S (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, care se află la Paris 
într-o vizită oficială, a avut luni 
o întrevedere cu șeful guvernu
lui francez Jacques Chaban- 
Delmas.

Premierii celor două țări au 
procedat — potrivit agenției 
France Presse — la un schimb 
de opinii privind perspectivele 
relațiilor franco-indiene. Toto
dată. Indira Gandhi l-a infor
mat pe primul ministru francez 
asupra evoluției situației 
frontiera indo-pakistaneză.

Pentru normalizarea 
relațiilor dintre Japonia 

și 18. P. Chineză
TOKIO 8 (Agerpres). — Trei partide japoneze de opo

ziție — socialist, socialist-democratic și Komeito — au pre
zentat luni Camerei Reprezentanților a Dietei japoneze un 
proiect de rezoluție, prin care se pronunță pentru normali
zarea relațiilor dintre Japonia și Republica Populară Chine
ză. Proiectul preconizează — anunță agenția japoneză Kyodo 
— luarea de către guvern a unor măsuri pentru normaliza
rea cit mai grabnică a relațiilor dintre Japonia și China. O 
asemenea acțiune — se spune în proiectul de rezoluție — 
trebuie întreprinsă pe baza faptului că guvernul de la Pe
kin este unicul reprezentant al Chinei, că Taivanul face 
parte integrantă din teritoriul chinez și pe necesitatea de 
a se abroga tratatul de pace japono-taivanez.

BRAZZAVILLE 8 (Ager
pres). — La 7 noiembrie, s-au 
terminat la Brazzaville lu
crările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno- 
congoleze de cooperare eco
nomică și tehnică. Protocolul 
încheiat cu acest prilej mar
chează o noua etapă in dez
voltarea relațiilor economice 
romăno-congoleze. Documen
tul a fost semnat, din partea 
română, de șeful delegației 
noastre, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, iar din partea 
congoleză — de coordonato
rul general al serviciilor de 
planificare, Ambroise Nouma- 
zalay.

Delegația economică a Re
publicii Socialiste România 
a părăsit Republica Populară 
Congo în aceeași zi.

La aeroport, delegația„ . a 
fost, condusă de secretarul de 
stat al afacerilor sociale, Elie 
ltsouhou. A fost prezent, de 

■ asemenea, Gh. Gheorghiu, în
sărcinatul a. i. al Republi
cii Socialiste România.

la

<Ț)i'e.Z£iițe. iwnânejti
țtesie lioturc

BELGRAD 8 — Corespondentul Agerpres, George Iones
co. transmite : Teatrul Mic din București a întreprins, zilele 
acestea, un turneu în Iugoslavia, în cadrul căruia a prezen
tat, la Belgrad și Sarajevo, spectacolele „Baltagul", după 
romanul lui Mihail Sadoveanu, și „Prețul", de Arthur Mil
ler.

Cronicile apărute în ziarul „Oslobodjenie", din Saraje
vo, au reliefat înalta ținută artistică a celor două specta
cole. Despre spectacolul „Baltagul”, cronica din „Oslobodje
nie" menționează, printre altele, că „Radu Ponciulescu a 
căutat, cu sensibilitate și respect față de opera autentică, 
soluțiile scenice optime, care să poată reliefa esența roma
nului lui Mihail Sadoveanu".

NEW YORK 8 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Adunarea 
Generală a O.N.U. a început 
luni dimineața, în ședință ple
nară, dezbaterile asupra rapor
tului Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, orga
nism chemat să promoveze co
operarea internațională în do
meniul folosirii energiei nucle
are în scopuri pașnice și să 
răspîndească informațiile știin
țifice în acest domeniu de in
teres major pentru toate state
le lumii.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul României, Constantin Ene, 
a subliniat, printre altele, că 
dreptul fiecărui stat, mare sau 
mic, de a avea acces larg la 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne, de a efectua cercetări 
și de a utiliza energia nucleară

în scopuri -pașnice și în folo
sul dezvoltării sale, fără nici 
un fel de discriminări, constitu
ie unul dintre atributele inalie
nabile ale egalității în drepturi 
a statelor și ale suveranității 
lor.

Problemele folosirii atomului 
în scopuri pașnice, ca mijloc 
eficient de ridicare a omenirii 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație, sînt, prin dimensiuni 
și implicații, universale. Solu
ționarea lor reclamă, deci, asi
gurarea condițiilor pentru afir
marea liberă și nestingherită a 
fiecărei națiuni în concertul 
mondial al gîndirii și creației, 
dezvoltarea unor raporturi de 
deplină egalitate între toate 
statele lumii, lichidarea discri
minărilor și impedimentelor de 
orice fel în relațiile dintre ele.

In încheiere, vorbitorul a re-

afirmât holărîrea României de 
a acorda, și în viitor, întregul 
său sprijin activității «Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică, acțiunilor menite să 
contribuie la dezvoltarea coope
rării pe planul cercetării și fo
losirii energiei nucleare in sco
puri pașnice.

MOSCOVA — Cu prile- 
îl concursului de hal

tere desfășurat în orașul 
Jdanov, cunoscutul campion 
sovietic Aleksandr Kolotkov 
a stabilit un nou record mon
dial la categoria semimijlocîe 
(stilul „împins") cu perfor
manța de 165,500 kg. Vechiul 
record era de 163,500 kg. La 

totalul celor trei stiluri, Ko
lotkov a realizat 477,500 kg. 
egalind cea mai bună perfor
manță a campionului mon
dial Vladimir Kanîghin.

tează pentru campionatul 
mondial al profesioniștilor. 
Finala acestui turneu care 
va reuni pe cei mai buni 8 
jucători profesioniști din lu
me se va desfășura la 26 no
iembrie in S.U.A. la Dallas.

CARACAS — Campionul- 
mondial de box la cat. ușoa-

STOCKHOLM — Proba de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional „O- 
pen" de tenis de la Stock
holm s-a încheiat cu victo
ria cunoscutului jucător ame
rican de culoare Arthur Ashe. 
In finală, care a durat 
150 de minute, Ashe l-a în
vins în cinci seturi cu 6—1,

(trei partide întrerupte), in 
favoarea șahiștilor sovietici.

La turneul 
tenis de la 
profesioniș-

Știri sportive
BOLOGNA — 

internațional de 
Bologna rezervat 
tilor, au fost invitați să par
ticipe și cunoscuții jucători 
llie Năstase (România) și Z. 
Franulovici (Iugoslavia), ca 
urmare a excelentelor perfor
manțe relizate de acești doi 
jucători amatori la ultimele 
concursuri de anvergură. Ei 
ii înlocuiesc pe australienii 
John Newcombe și Roy E- 
merson care au forfaitat. 
Turneul de la Bologna con-

MUNCHEN — Turneul in
ternațional feminin de hand
bal, desfășurat în trei orașe 
din R.F. a Germaniei, s-a în
cheiat la Rot Heidelberg cu 
victoria selecționatei Iugosla
viei, urmată de echipele R.F. 
a Germaniei, Danemarcei și 
României.

In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Danemarca—Iugos
lavia 13—12 (7—7) ; 
Germaniei—România 
(4—8).

BONN. Potrivi^ datelor pu
blicate de ziarul vest-german 
„Kolner Stadt-Anzeiger“, în a- 
nul 1971, rezervele de cărbune 
nevîndut au crescut numai în 
regiunea industrială Ruhr cu 
5 milioane tone, din cauza con
curenței concernelor petroliere 
internaționale. Ziarul arată că 
în Ruhr numărul minerilor s-a 
redus de la 400 000 în anul 1957, 
la 140 000 în anul 1970, iar pro
cesul continuă.

R.F. a
14—13

ră (clasa juniori versiunea 
W.B.A.), Alfredo Marcano 
(Venezuela) și-a pus centura 
în joc întîlnindu-1 la Cara
cas pe japonezul Kenji Iwa- 
tta. Boxerul din’ Venezuela 
net superior a obținut victo
ria prin K.O. în repriza a 4-a. 
Aceasta a fost cea de-a 22-a 
victorie consecutivă obținută 
de Marcano.

3—6, 6—2, 1—6, 6—4 pe ce
hoslovacul Jan Kodes.

MOSCOVA — Tradiționa
lul meci de șah dintre echi
pele masculine ale U.R.S.S. și 
Iugoslaviei a început la Ere
van. Intilnirea se desfășoară 
la nouă mese, iar după pri

mul tur scorul este de 4—2

Galați, 
mascu-

Comunicat comun publicat 
la încheierea vizitei la Addis-Abeba 

a șefului statului sudanez
ADDIS-ABEBA 8 (Agerpres). 

— Etiopia și Sudanul iși reafir
mă hotârîrea de a îndepărta 
toate obstacolele care ar putea 
6& prejudicieze bunele relații 
de vecinătate dintre cele două 
țări — se arată într-un comuni
cat comun, publicat la încheie
rea vizitei la Addis-Abeba a șe- 
fnlui statului sudanez, Gaafar 
El Numeiry. Cele două părți, 
menționează comunicatul, au 
căzut de acord ca relațiile din
tre ele să se ghideze, în conti
nuare, după stricta observare a 
principiilor neintervenției și 
respectării integrității teritori
ale. Etiopia și Sudanul au ho- 
tărît să ia toate- măsurile ne
cesare pentru a nu permite ca 
teritoriile lor să fie folosite 
pentru acte directe îndreptate 
împotriva unității naționale Și

integrității teritoriale a celeilal
te părți. O comisie comună ur
mează să se întrunească, în ur
mătoarele patru luni, și să exa
mineze problemele de graniță 
dintre cele două țări.

In timpul convorbirilor din
tre generalul Numeiry și împă
ratul Haile Selassie au fost a- 
bordate, de asemenea, unele 
probleme privind misiunea Or
ganizației Unității ALricane de 
facilitare a soluționării pașnice 
a crizei din Orientul Apropiat. 
In legătură cu aceasta, comuni
catul menționează că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 constituie baza 
unei reglementări pașnice a 
conflictului, subliniind că orice 
întârziere în ce privește aplica
rea acesteia ar putea complica 
situația în această regiune.

In cadrul Pieței comune exis
tă în continuare divergențe se
rioase în problema negocierilor 
cu țările membre ale Asocia
ției Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) care nu și-au 
manifestat dorința de a intra 
în C.E.E. In cursul ultimelor 
săptămîni, au avut loc mai mul
te reuniuni ale oficialităților 
C.E.E., consacrate acestei ches
tiuni, fără însă ca un acord de
finitivi să poată fi realizat. 
Membrii Pieței comune ar ac
cepta, se pare, statele în cau
ză — Suedia, Finlanda, Elveția, 
Austria, Portugalia și Islanda 
— să nu rămînă „complet pe 
dinafară" în momentul în ca
re Anglia, Danemarca, Norve
gia și Irlanda vor adera Ia 
C.E.E. Dar chiar de la expri

Astăzi începe la 
turneul internațional 
lin de handbal dotat cu „Tro
feul Carpați". La această 
competiție care constituie to
todată și o utilă verificare 
in vederea selecției pentru 
J. O. de la Miinchen, vor 
participa handbaliști din șap
te țări: R.F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Norvegia, Spania, 
Ungaria, Franța și România.

marea acestei acceptări de prin
cipiu, a devenit evident că orice 
aranjamente cu țările în cau'ă 
ridică probleme complexe, care, 
pentru moment, nu pot fi sj-

TEHERAN. In capitala Iranu
lui se desfășoară o nouă rundă 
de tratative între țările produ
cătoare de petrol din regiunea 
Golfului Persic și companiPe 
occidentale, consacrată stabili
rii unui nou sistem de plăți, 
care să compenseze pierderile 
suferite de țările producătoare 
ca urmare a recentei crize mo
netare occidentale și a situației 
precare a dolarului. Noile tra
tative sînt conduse de ministrul 
iranian al finanțelor, Jamshid 
Amuzegar, purtător de cuvînt 
al statelor ’* • — ■-
Iui Persic, . . ... .
sorțiului companiilor petrolifere 
de George Piercy, de la „Stan
dard Oil Company of New Jer- 
r
J WASHINGTON. Efectuarea 

experienței nucleare de pe Insu- 
lli Amchitka a fost întâmpinată 
cu vii proteste de opinia pu-

finanțelor, Jamshid

cîin regiunea Golfu- 
iar din partea con-

Olanda, sau aranjamente bilate
rale, cu fiecare în parte. înche
ierea unui aranjament global 
întîmpină opoziția majorității 
membrilor C.E.E. Există diver------- ----
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luționate.
Există astfel divergențe în 

problema produselor agricole și 
a unor categorii întregi dc bu
nuri industriale.

Pe de altă parte, nu s-a că
zut de acord dacă trebuie să 
fie încheiat un aranjament glo
bal între C.E.E. și cele șase sta
te din A.E.L.S., așa cum ar dori

gențe, de asemenea, în proble
ma mărfurilor la a căror pro
ducere contribuie mai mult de 
o țară din A.E.L.S. și a măsu
rii în. caro acestea ar urma să 
fie acoperite de aranjamentele 
privind comerțul liber.

Dificultățile în realizarea li
nei poziții comune în cadrul 
C.E.E, fac c-a țările A.E.L.S să
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PRAGA
In anul 2000, capitala Cehoslovaciei va ocupa un teri

toriu de zece ori mai mare decît cel de azi. In jurul cen
trului actual care va fi păstrat ca monument arhitectonic, 
vor fi construite orașe-salclit pentru 100 000—200 000 locui
tori. Clădirile noi care vor fi construite în centru se vor 
realiza astfel, îneît să nu dăuneze vechiului ansamblu ar- 
hiteotural al orașului.

In aceeași perioadă se prevede înlocuirea totală în 
oraș a încălzirii eu lemne, și mai ales cu cărbuni, prin sis
teme de încălzire centrală termică sau cu gaze, ceea ce va 
permite curățirea zidurilor Pragăi de straturile de funin
gine care s-au depus pe ele de-a lungul secolelor.

SOFIA
Recent ,a pornit în pnima sa cursă cea mai mare navă 

de transport, de 23 500 tone, construită de șantierele na
vale bulgare. In același timp, pe calele șantierului naval 
din Varna a început construcția unei nave de 35,8 mii tone, 
prima din cele șase de același tip. care vor fi construite 
în cursul cincinalului.

Colectivul Institutului pentru construcții navale din 
Varna lucrează în prezent la proiectul unei nave pentru 
transport de cărbune cu o capacitate de 75 000 tone, iar 
după construire. în 1975, a unor noi secții ale șantierul».' 
din Varna, aici se vor realiza și nave de 100 000 tone.

MOSCOVA
Cea mai nordică conductă de petrol a Uniunii Sovie

tice, care leagă exploatarea Ust-Balîk de orașul Omsk și 
are lungimea de 1 000 km, a atins capacitatea proiectată de 
cîteva zeci de milioane tone de țiței pe an.

Treisprezece stații de pompare reușesc să asigure trans
portul întregii cantități de petrol. In viitor, această linie 
va fi continuată pînă în regiunea Povoljie. unde se con
struiesc întreprinderi ale industriei petrochimice.

HAVANA
In luna octombrie, 20 000 de elevi din șcu'ile medii din 

provinciile Havana și Oriente au participat la muncă pa
triotică în agricultură. „Școala pe ogoare" este denumit 
programul de educație a elevilor prin muncă, cu o durată 
de o lună. Pe lingă ajutorul pe care îl acordă Ia culesul 
legumelor și fructelor, precum și a trestiei de zahăr și tu
tunului, elevii participă în luna respectivă la diferite ma
nifestări sportive și culturale.

VARȘOVIA
Combinatul siderurgic de la Nowa Huța produce' în 

prezent 4,5 milioane tone oțel pe an. de trei ori mai mu|t 
decît întreaga industrie siderurgică a Poloniei dinainte de 
război. Alături de combinat a fost construit un oraș munci-, 
toresc, a cărui populație va ajunge în curind la 200 000 
locuitori.

blică americană. In majoritatea 
oraelor mari din Statele Unite 
— New York, Washington, San 
Francisco, Denver și altele — 
au avut loc, duminică, puterni
ce manifestații îndreptate atît 
împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, a continuării experi
ențelor nucleare, cît și a războ
iului din Vietnam. Organizațiile 
pacifiste, și cele care au preo
cupări legate de conservarea 
mediului ecologic, grupuri de 
savanți, senatori și alte perso
nalități americane și-au reafir-, 
mat duminică opoziția față de 
experiențele nucleare, care, prin 
stimularea cursei înarmărilor și 
a pericolelor pe care le implică, 
constituie o amenințare gravă 
la adresa păcii și viitorului o- 
menirii.

Walter Hickel, fost mints-, 
tru în actuala Administrație, 
referindu-se la experiența din 
Insula Amchitka, a declarat că 
„adevărata securitate a lumii 
nu poate fi realizată decît prin 
înlăturarea factorilor care pot 
duce la declanșarea unui război 
nuclear". La rîndul său, senato
rul democrat Mike Gravel| a 
cerut președintelui Nixon să 
anunțe instituirea unui morato
riu asupra tuturor experiențelor 
nucleare.

Ziarul „New York Times' 
apreciază, într-un editorial, că 
..detonarea în subteran a bom
bei cu hidrogen a fost efectua
tă în ciuda primejdiei grave, nu 
numai la adresa mediului în
conjurător uman, ci, într-un 
sens mult mai larg, ea consti
tuind un nou impuls dat cursei 
înarmărilor nucleare".

OTAWA. Detonarea dispozi
tivului nuclear „Cannikin" in 
Insula Amchitka a declanșat în 
Canada puternice manifestații 
de protest. Agenția France 
Presse informează că demon
strații de amploare s-au înre
gistrai în fața misiunilor di
plomatice și consulare ale Sta
telor Unite de la Ottawa, Mon
treal și St. John din Newfound
land.

TOKIO. Numeroase adunări 
și demonstrații de protest îm
potriva experienței nucleare c- 
fectuate de S.U.A. pe Insula 
Amchitka s-au desfășurat, du
minică, pe întreg teritoriul Ja
poniei — transmite agenția 
Kyodo. După protestul oficial al 
guvernului japonez, la Tokio 
s-a anunțat că majoritatea or
ganizațiilor pacifiste de masă, 
inclusiv Consiliul japonez îm
potriva bombelor atomice și cu 
hidrogen — Gensuikyo au adre
sat telegrame și moțiuni Admi
nistrației de la Washington șl 
Ambasadei S.U.A. în Japonia, 
iar partidele politice de opoziție 
au acuzat Statele Unite de igno
rare a cererilor opiniei publice.

Orașele Hiroșima și Nagasaki 
au fost scena unor impresionan
te manifestații de protest și 
marșuri ale tăcerii în fața mo
numentelor ridicate în memoria 
victimelor din august 1945.

fie obligate să manifeste în 
continuare răbdare. Ele doresc 
însă, să angajeze negocierile cît 
mai repede, pe de o parte pen
tru a fi sigure că va exista 
timpul necesar pentru încheie
rea unui acord și, pe de uita, 
pentru a evita ca Statele Unite 
să ridice obstacole suplimenta
re.

Posibilitatea unei opoziții din 
partea S.U.A. aruncă o umbră 
asupra întregii probleme a re
lațiilor dintre Piața ■ comună 
lărgită și cei șase d n A.E.LS. 
Statele Unite nu au adoptat 
pînă în prezent o poziție ofi
cială pe marginea aranjamente
lor preconizate. Este un fapt 
cunoscut, însă, că ele manifestă 
o opoziție de principiu față de 
acordurile de această natură.

I (l RSA de automobile 
vechi

Duminică, pe traseul Londra 
—Brighton, însumind 80 de km, 
s-a desfășurat tradiționala c'irsă 

■ dc automobile vechi, fabricate 
| înainte de 1905. Pe linia de ple- 
Icarc au fost prezentate peste 

60 de mărci și modele, printre 
Icare menționăm un ..BENZ- 

1894", mașini „Wolseley 101", 
„Panhard-Levessor*. ..Renault" 

I etc. Potrivit regulamentului in 
I vigoare, viteza maximă permisă 
Ieste dc 35 km/h. Această cursă, 

car© se desfășoară pentru a 75-a 
i oară, comemorează așa-zisa -C" 
‘ manciparc’ a automobilului, in- 
' timplală in 1896. Pină la accas- 
I tă dată, regulile de circulație 
• prevedeau ca orice automobil 
I să fie precedat dc un om agi- 
I tind un steag roșu. Unul din 
I „bolizii" cursei de anul uCCSla

a fost condus de cunoscutul pi- 
Ilot dc automobile do curse, 

scoțianul Jackie Stewart.

25 000 VICTIME...

I Intr-o conferință ținută la Ca
mera dc Comerț din Calcutta, 

1 ministrul indian al informațiilor 
I a făcut cunoscut că inundațiile 
Iși ciclonul care s-au abâtițt 

săptămina trecută asupra statu-

Ilui Orissa au provocat moartea 
a 25 000 de persoane. Intre a- 
ceștia se includ și aproximativ

I 200 dc pescari ce ieșiseră in 
J larg din portul Puri și care nu 
I au revenit încă în port. Minîs- 
I tru| indian a menționat, tofo- 
Idată. că pagubele suferite de 

recolte, comunicații, căile rutie- 
’ re și așezările omenești sînt 
] deosebit de ridicate.

...Șl ALTE MARI AVARII 
PROVOC ATE DE CICLON

Agenția „Pakistan Press In
ternational a anunțat că ciclo
nul care a lovit simbătă litora
lul Pakistanului oriental in re
giunile C'hittagog și Noakhall a 
provocat întreruperea comuni
cațiilor cu restul țării, și a ava
riat grav sau distrus total nu
meroase localități și terenuri 
cultivate. Vintul a suflat cu 
80—140 km pe oră. Pină acum 
nu a fost semnalată nici o vic
timă omenească.

SECETA ȘI MOARTEA 
ELEFANȚILOR

Seceta, care bîntuie in pre- 
Izent în Kenya, afectează in 

mod deosebit rezervația națio- 
Inală de animale. Ca urmare, în 

ultimele 3 săptămîni au murit 
I peste 100 de elefanți.
| Numărul de elefanți care tră- 
Iiesc în această rezervație este 

estimat Ia 3 500.

I VIZITA ASTRONAUȚILOR
j LA LONDRA
• Cei 3 membri ai echipajului 
I„Apollo-I5“, care in luna iulie 

au explorat Luna, au sosit du- 
I minică seara Ia Londra. David 
I Scott, James Irwin și Alfred 
I Worden, care vor sta 3 zile in

Anglia, vor avea convorbiri cu 
| oameni de știință englezi.

DOVEZI CERTE

, Cercetătorii sovietici au ob- 
I ținut dovezi certe cu privire la 
I circulația apelor din Oceanul 
I Pacific in Oceanul Atlantic, 
I peste? Polul Nord. Pină în pre- 
Izent se considera că migrația 

acestor ape se produce în can- 
■ tități practic neînsemnate prin 
I strinitoarea Bering și că ea nu 
I trece de țărmurile Peninsulei

Alaska și Peninsulei Ciukotka. 
Stratul de apă din Oceanul Pa- 

I cific curge insă sub calota «le 
1 gheață a Polului Nord Ia adîn- 
I cimi variind între 75 și 200 m.

gr

in octombrie, Universitatea de Stat „Lenin" din Bielo- 
rusia a împlinit 59 de ani. Acesta este cel mai mare insti
tut de invățăniînt superior din țară. Aici învață 18 inii de 
studenți sovietici și străini.

In foto : Corpul principal al Universității.
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