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încheierea lucrărilor celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei 

mixte guvernamentale 
româno-franceze 

de cooperare economică, 
științifică și tehnică

CINCINALUL 1971—1975

60 MILIARDE KWH
După cum este și firesc, e- 

nergia electrică a fost înscri
să la loc de frunte și in legea 
actualului plan cincinal.

Evoluția producției de ener
gie electrică - factor determi
nări oi propulsăm întregit vieți 
economice și sociale pe culmi 
tot mai înalte - a situat Ro
mânia, printre țările cele mai 
dinamice din lume. Perioada 
de dublare a producției de e- 
nergie electrică a fost, in țara 
noastră, in medie de mai puțin 
de cinci ani, in timp ce pe 
plan mondial ea s-a realizat 
în 10—12 ani.

Stadiul atins de industria 
energiei electrice ilustrează gră
itor prioritatea acordată aces
tui sector in cadrul politicii de 
industrializare □ țării, nivelul 
producției fiind in prezent de 
peste două ori mai mare decit 
in 1965. Indicator esențial al 
gradului de civilizație și pro
gres, producția anuală de ener
gie electrică pe un locuitor es
te, de asemenea, relevantă. 
Astfel, față de 72 KWh in 1938, 
in 1970 fiecărui locuitor al ță
rii i-au revenit 1 730 KWh, cu 
perspectiva ca in 1975 să se 
realizeze peste 2 500 KWh, nivel 
comparabil cu cele mai dez
voltate țări ale lumii.

In cincinalul 1971-1975 ritmul 
de dezvoltare al energeticii se 
va situa in continuare, la cote 
dintre cele mai inalte, păstrin- 
du-se avansul necesar față de 
celelalte ramuri industriale. Pro
ducția de er.ergie electrică ur
mează să crească de la 35 mi
liarde KWh, cit este in prezent 
la 58—60 de miliarde KWh in 
1975, prin mărirea puterii in
stalate cu 6 000 MW, cu deo
sebire in centralele care folo
sesc cărbuni inferiori și in hi
drocentrale. Această nouă o- 
rientare, cu implicații economi
ce favorabile, a fost concretiza
tă zilele acestea și prin darea 
in ezploatare, înainte de ter
men, la capacitatea proiectată, 
a hidrocentralei românești de 
la Porțile de Fier. La o serie 
de hidrocentrale situate pe riu- 
rile interioare continuă lucrările. 
Pe primul loc este cea de pe 
Lotru, amplasată in subteran, 
cu o putere instalată de 500 
MW, urmind cele de pe Someș, 
Olt, Sebeș. In ceea ce priveș
te potențialul hidroenergetic 
al Dunării, el constituie obiec
tul unor studii avansate privind 
realizarea de noi obiective în 
colaborare cu țările vecine.

In domeniul extinderii utili
zării cărbunilor inferiori me
rită menționată marea centrală 
de la Rogojelu, amplasată în 
apropierea zăcămintelor de 
cărbuni care in final va avea o 
□utere instalată de 1 700 MW. 
Tot in acest cincinal se preve
de începerea lucrărilor pentru 
construirea primei centrale nu- 
ckaroelectrice din România.

Paralel cu sporirea producției 
de energie electrică și termică, 
continuă dezvoltarea sistemului 
energetic național prin constru
irea a peste 2 000 km de linii 
electrice de 220-400 KV, 4 000 
km de linii de 100 KV și circa 
20 000 km de linii de medie și 
joasă tensiune. In această pe
rioadă se va încheia acțiunea 
de racordare la sistemul ener
getic a tuturor satelor țării, pro
blemă de o îmoorlanță socială 
deosebită. Dispeceratul energe
tic național va fi dezvoltat și 
dotat cu instalații moderne de 
automatică și telecomandă, ast
fel incit să asigure eliminarea 
întreruperilor în alimentarea cu 
energie a consumatorilor.

In vederea reducerii continue

1938 1970

România
socialistă 

în imagini 
și fapte

Bâtrinul lași, orașul care s-a 
înscris de atitea ori cu majus
cule în istoria șl cultura româ
nească, devine pe an ce trece 
un centru tot mai renumit al 
industriei noastre socialiste. 
Ne-a obișnuit „orașul de pe 
cele șapte coline" in noua-i e- 
ră industrială cu premiere re
marcabile. Aici s-au produs 
pentru prima oară antibiotice
le românești, pe malul Bahlu- 
iului s-au fabricat firele tex
tile „Terom”, devenite celebre 
și tot aici se produc în fiecare 
an noi mase plastice cu cele 
mai neașteptate întrebuințări, 
lată că lașul industrial scrie 
in cartea de aur a hărniciei și 
inteligenței oamenilor soi un 
nou succes fabricarea pentru 
prima oară in România a leci- 
finei, un produs de mare va-

Lecitina românească
loare, cu multiple întrebuințări, 
care pînă acum se importa.

De dota aceasta premiera a- 
parține unei unități din indus
tria alimentară — Fabrica de 
ulei ..Unirea” de la a cărei 
înființare se împlinește, in a- 
cest an, un deceniu. Fabrica- 
reo lecitinei la lași este cu atit 
mai meritorie cu cit-fapt demn 
de consemnat — acest produs a 
fost realizat după o tehnolo
gie originală, elaborată și ex
perimentată chiar de specialiș
tii din fabrică.

Dar, mai întii, ce este leciti
na ? Este o substanță chimică, 
o fosfotidă pe care o conține 
uleiul rafinat de floarea soare
lui, in proporție de 0,5 pînă 
Io 1 la sută. Lecitina este, de 
fapt, o grăsime care se asimi
lează direct și imediat de or
ganismul uman. Este în fond un 
aliment dintre cele mai valo- 
roose.

Pină acum, la noi nu se se
para lecitina din uleiul vegetal. 
Pentru prima oară, au realizat 
aceasta doi ingineri de la fa
brica „Unirea" - Aneta Dan 
și Neculai Pătrașcu. Un an de 
zile, cei doi specialiști au mun-

La mina Paroșeni

i Randamente inalte obținute | 
in schimburi de 6 ore

Introducerea regimului de 
luoru de 6 ore pe schimb în 
subteran solicită din partea 
cadrelor de specialiști, a mi
nerilor, o creștere a respon
sabilității în muncă, a iniția
tivei creatoare, desfășurarea 
unei intense activități in sco
pul mal bunei valorificări a' 
rezervelor interne ale pro
ducției, E o constatare vala
bila și dacă ne referim la 
colectivul mineresc al E. M. 
Paroșeni, unde — după cum 
știm — a început încă din 
luna septembrie să se expe
rimenteze, pentru prima oară 
în acest bazin carbonifer, du
rata redusă a schimbului în

subteran. Desigur, trecerea |a | 
o nouă structură organizate- ■ 
rică, radical modificată a în- | 
tregului proces de extracție 
a întâmpinat și o serie de I 
dificultăți pe care tânărul și 
tenacele colectiv s-a străduit I 
să le depășească. Și se pare I 
că se află in preajma unei I 
biruinți certe în realizarea a- | 
cestei măsuri a conducerii de i 
partid și de stat, privind im- | 
bunătățirea continuă a con- i 
dițiilor de viață și de mun- I 
că ale minerilor, și care chiar I 
din luna viitoare . va trebui I 
(Continuare in pag. a 3-a) I

• SA DEVENIM MAI BUNI, 
MAI UTILI, ÎNDEOSEBI 
PRIN MUNCA, PRIN CON
DUITA NOASTRA ;

• MENTALITĂȚILE VECHI, 
PENTRU A FI EXTIRPATE, 
NECESITĂ O OPERAȚIE 
FERMA - BLAMUL PU
BLIC ;

® INTRE CE DAI Șl CE PRI
MEȘTI DE LA SOCIETATE 
SA EXISTE O CONCOR
DANȚĂ DEPLINĂ!

• CULTUL MUNCII Șl A- 
UTOPERFECȚIONARII SPI
RITUALE - CERINȚE DE 
CĂPETENIE PENTRU FIE
CARE INDIVID!

@ SĂ EDUCAM PE ALȚII, 
OFERINDU-LE PROPRIUL 
NOSTRU EXEMPLU ;

® A FI COMBATIV ÎNSEAM
NĂ A PARTICIPA DIRECT 
Șl STĂRUITOR LA ELIMI
NAREA LIPSURILOR.

cu o intensitate deosebită, 
stabilirea unui proces teh-

că 
la 
nologic pentru obținerea leci- 
tinei, adaptabil la posibilități
le tehnice ale acestei fabrici. 
Invingind toate greutățile - lip
sa unor rețete tehnologice și a 
oricărei experiențe în acest do
meniu - cei doi ingineri au re
ușit să stabilească în cele mai 
mici amănunte procedeul de 
fabricare la scară industrială a 
lecitinei. Acum la lași, tot u- 
leiul comestibil de floarea soa
relui este supus unei a doua 
neutralizări - operație prin ca
re se separă lecitina - de o 
calitate superioară și foarte ief
tină.

Acest produs ce are înfățișa
rea mierei de albine a și înce
put să fie întrebuințat în foar
te multe domenii. La fabricarea 
ciocolatei, a margarinei, și a 
înghețatei este un perfect sta
bilizator de emulsie. Este de a- 
cum foarte solicitată și de in
dustria panificației deoarece a- 
dougată în pîine ii mărește con
siderabil acestui oliment coti
dian valoarea nutritivă. Lecitina 
se folosește acum la noi și Io

Cu oîndulși fapta, o singură opțiune
CINSTI, OMENIE,

DEMNITATE COMUNISTA
Unde mai mult, mai adine, decit în mijlocul unui colectiv a cărui profesiune de cre

dință a devenit autoperfacționarea și autodepă șirea găsești ilustrate mai elocvent frămintările 
menite să facă oamenii, membrii colectivului, mai buni, mai integri ? Discutam cu mineri 
ai Lupeniului, cu oameni ai celui mai mare și mai vrednic colectiv minier al Văii Jiului, 
colectiv care prin tot ce a făcut mai de preț și mai demn de respect, prin roadele muncii 
sale pe frontul cărbunelui atestă calitățile urna ne superioare ce le-a inoculat, din mers, mem
brilor săi. Este vorba de respectul și responsa bilitatea față de actul muncii și, concomitent, 
față de onoarea și prestigiul minei, de pasiunea pentru nou in tehnică și organizarea produc
ției, de sentimentul nobil al solidarității in in cercările cu dificultățile lumii subterane — e 
vorba, intr-un cuvint, de sentimentul demnității muncitorești, de conștiința responsabilității 
față de sensul muncii de miner, lată temelia forței și elanului uman care certifică 
succesele de pină acum și care prefigurează izbinzile de mîine. Pe ce cale ? Pe calea cea mai 
justă și rațională: răspunzind apelului vibrant al secretarului general al partidului la Fo
rumul Moralei Comuniste, care a fost recenta plenară a Comitetului Central, apel care pune 
in fața întregului popor un obiectiv măreț și fundamental: să ne măsurăm gindurile, sen
timentele și mai ales faptele cu înaltele exige nțe ale eticii și echității comuniste. E condiția 
hotăritoare a progresului, a perfecționării. Ne-au confirmat-o și opiniile interlocutorilor noștri 
din rindul colectivului minier lupenean :

rodajul la rece al motoarelor 
precum și la aplicarea unei noi 
tehnologii de foraj : în loc de 
apă, in noroiul de foraj se in
troduce lecitină care reduce 
considerabil uzajul sapei și ii 
mărește aderența la rocă. Leci
tina a trecut cu succes și 
examenul la prepararea unei 
game largi de înlocuitori de 
lapte pentru hrana vițeilor, do- 
vedindu-se un puternic biosti- 
mulator.

In prezent, specialiștii de la 
fabrica de ulei „Unirea" din 
lași lucrează și sint intr-un sta
diu avansat - la perfecționarea 
tehnologiei de purificare a le
citinei, ceea ce deschide încă 
un larg domeniu de utilizare a 
acestui nou produs chimic ro
mânesc, acela al industriei far
maceutice. Se fac pregătiri ca 
și în alte fabrici de ulei să se 
obțină lecitină, acest produs se
cundar - dar de mare valoare 
- al prelucrării florii-soarelui, 
tot mai cerut in multe com
partimente ale economiei.

Nicolae BIVOLU

La Palatul Consiliului de Stat 
s-au încheiat luni dimineața lu
crările celei de-a patra sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și 
tehnică.

Tn cadrul ultimei reuniuni 
plenare s-a făcut bilanțul lu
crărilor sesiunii. Președinții ce
lor două delegații, Manea Mă- 
nescu și Valery discard d’Es- 
laing, au reliefat contribuția în
semnată pe care a adus-o ac
tuala sesiune la amplificarea 
cooperării economice, științifice 
și tehnice româno-franceze, în 
folosul ambelor părți. S-a re
marcat faptul că în timpul lu
crărilor sesiunii s-au stabilit 
noi domenii și posibilități de 
cooperare în construcția de ma
șini, siderurgie, chimie. în a- 
grioulturâ și în alte sectoare 
economice. Totodată s-au subli
niat acțiunile convenite de Co
misie în vederea extinderii co
operării în domeniul științific 
și tehnic. Ambele părți au e-

— Sint miner șef de brigadă 
și mai puțin maestru al cu
vintelor, ne spunea comunistul 
Vasile Rusu, din sectorul V. 
Doar noi, minerii, sîntem jude
cați nu atât după cuvinte, ci 
după fapte. Citind în ziare și 
urmărind la televizor desfășu
rarea plenarei Comitetului Cen
tral, nu aș putea spune că mi-am 
însușit în întregime ideile din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Dar un lucru am 
înțeles în mod clar — să de
venim, cum spunea tovarășul 
secretar general — „COMU
NIȘTI DE OMENIE". Aceasta 
înseamnă că trebuie să deve
nim mai buni, mai corecți, mai 
folositori societății tocmai prin 
faptele noastre, prin munca 
noastră de zi cu zi. Eu conduc 
o brigadă bună. Ne realizăm 
sarcinile ritmic; avem o depă
șire de peste 1 600 tone căr
bune. Aceasta dovedește că sin- 
tem mineri prin fapte nu prin 
vorbe. Ce mă supără însă ? Că 
mai avem cile unul, așa cum 
e și minerul Constantin Ji-teru, 
care, deși nu-și realizează cu 
regularitate „hotarul" în aba
taj, el e cel mai bun de gură 
cînd e vorba de salar, el e 
veșnicul nemulțumi'.. Sint adică 
oameni care nu sint conștient! 
că valoarea, aprecierea lor se 
face după muncă. Așa sint și 
unii din noii angajați. Cînd 
îl iau pe cîte unu) mai „tare", 

vidențiat posibilitățile pe care 
le asigură lucrările sesiunii 
pentru extinderea cooperării pe 
terțe piețe șl pentru dezvolta
rea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. Un cîmp 
larg de colaborare a fost evi
dențiat prin realizarea de ac
țiuni de cooperare complexe, 
care să cuprindă înlr-un pro
ces integrat fazele le cerce
tare. proiectare. producție și 
comercializare.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat Protocolul celei dc-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-france
ze de cooperare economică, ști
ințifică șl tehnică.

In alocuțiunile rostite, cu pri
lejul semnării protocolului, con
ducătorii celor două delegații 
au arătat că măsurile conve
nite la actuala sesiune vor sti
mula diversificarea cooperării 
economice, științifice și tehni
ce și a schimburilor comerciale 
româno-franceze. Ei și-au ex
primat convingerea că traduce

fuge la maistru, să-i dea în a'.tă 
brigadă.

Pentru a face din toți oa
meni vrednici, cu dragoste și 
respect pentru muncă, este ne
cesară mai multă exigență 
față de cei cu apucături străi
ne demnității minicrești. Exi
gența comunistă, intoleranța co
lectivă față de rău și urît — 
iată cum putem educa oamenii 
pentru a-i face buni și har
nici, cinstiți și conștiincioși.

— Ceea ce am reținut în 
mod deosebit din ultima expu
nere a tovarășului-^"Nicolae 
Ceaușescu la plenara Comite
tului Central, constă in faptul 
că, am înțeles mai mult decit 
oricînd, felul cum trebuie să 
fie omul nou într-o societate 
nouă, ca a noastră, cum tre
buie să fie conștiința lui, ne-a 
declarat minerul șef de brigadă 
Pavel Mihuț, de la investiții, 
îmi dau seama că pentru a rea
liza marile sarcini ale construc
ției socialiste, ale înfloririi ță
rii trebuie să dezvoltăm și con
știința oamenilor, trebuie să-i 
ajutăm să se despovăreze de 
tot ce e vechi în comportarea 
lor — lene și superficialitate, 
neglijență față de bunul ob
ștesc, necinste. Mai avem și noi 
oameni cu astfel de apucături:

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a) 

rea în viață a programului con
venit Ia sesiune va duce la in
tensificarea cooperării și schim
bului de valori dintre Româ
nia șl Franța, reprezentând o 
contribuție însemnată la dez
voltarea multilaterală a rela
țiilor dintre cele două țări, In 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

★

In prezența conducătorilor ce
lor două delegații, Manea Mfi- 
nescu și Valery Giscard d’Es- 
taing, și a membrilor delega
țiilor română și franceză la lu
crările sesiunii a fost semnat 
Protocolul privind schimburile, 
comerciale dintre România și 
Franța pe anul 1972,

★

In cursul aceleiași zile, Va
lery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei și finanțelor al 
Franței a părăsit Capitala.

(Agerpres)

O nouă 
instalație 
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I
| Plăcut și util
(Atragerea tineretului Ia ac

tivități plăcute și utile con- 
Istituie o preocupare perma

nentă a Comitetului orășe
nesc al U.T.C. Lupeni. Pe 
coordonatele acestor activi
tăți s-a înscris și înființa
rea formației de muzică u- 
șoară ce poartă denumirea 
„Orfeu". Deși n-a fost înfi
ințată de prea multă vreme, 
orchestra a dat deja citeva 
spectacole care s-au bucurat 
de succes.

-------- ♦---------

Incepînd cu data de 1 no
iembrie a. c., la puțul de ae- 
raj nr. 2 al E.M. Livezeni • 
s-a pus în funcție cea de a | 

haldare Idoua instalație de 
de aici, constând în principal I 
dintr-o mașină de culbutare | 
laterală. Prin realizarea aces- • 
tui obiectiv se rezoăvă favo- I 
rabil problema aprovizionării * 
cu vagonete goale a brigăzii I 
de la lucrarea verticală res- • 
pectivă, asigurîndu-se totoda- I 
tă și un proces continuu de I 
haldare. Noua instalație a I 
fost executată intr-un timp | 
record, am putea spune, și ■ 
anume de numai 12 zile, de | 
către un colectiv de lăcă- ■ 
tuși pricepuți compus din I 
Nicolae Zăran, Cornel Rus, I 
Nicolae Ciurea și Andronic I 
Delin și coordonat de mais- I 
trul de atelier Șandor Haidu. | 
Se remarcă calitatea deose- I 
bită a îmbinărilor elemente- J 
lor instalației. j

I
I
I
I
I
I Cadre calificate I

înainte
• coDiilor i

î vreme, instruirea | 

copiilor din școlile cu cla
sele I—IV din Crivadia, Me- 
rișor, Botani și de la gră
diniță era asigurată de su
plinitori. Incepînd cu acest

I sele I—IV din Crivadia, Me- I 
I rișor, Botani și de la gră- ’ 
I din iță era asigurată de su- I 

plinitori. Incepînd cu acest I 
Ian școlar, comunei Banița I 

i-au fost repartizate patru | 
I cadre de specialitate fapt ce ■ 

se reflectă pozitiv in activi- I 
Itatea educațională. In pre- ! 

zent, școlile din raza cornu- I 
nei sint încadrate cu cadre I

I calificate. ]
C. VIOREL |

a consumurilor de combustibil 
și a pierderilor din transportul 
și utilizarea energiei electrice, 
a fost instituită o comisie de 
stal de analiză a funcționării 
sistemului energetic național și 
de elaborare a măsurilor cores
punzătoare pentru îmbunătăți
rea activității in acest domeniu.

Realizările obținute de ener- 
geticienii țării in cele zece luni 
ale anului, printre care, o pu
tere instalată de aproape 1 000 
MW. citeva mii de kilometri de 
linii electrice date in exploa
tare, constituie o garanție a 
înfăptuirii cu succes a prevede
rilor cincinalului. Totodată, ele 
dau siguranța că prin noi mă
suri de valorificare a experien
ței acumulate, prin organizarea 
superioară a întregii activități, 
depistarea de noi surse, se cre
ează premisa penLru realizarea 
integrală o programului stabi
lit de cel de-ai X-leu Congres 
al partidului. La turnătoria uzinei de autocamioane Brașov o modernă linie tehnologică în concepția proiectanților români.

Tinerețea
entuziaștilor

In casa pompelor de pe 
orizontul X.1V activitatea pă
rea că se desfășoară normal. 
„Inima" grupului 5 batea rit
mic, alternind cu clipocitul 
rar și nestatornic al apei din 
jomp. Mecanicul Constantin 
Marinescu venise la lucru 
vesel. La intrarea in schimb 
l-a pus la curent pe ortac cu 
ultimele rezultate fotbalisti
ce, a mai zis citeva glume, 
de care a ris tot el, cu pof
tă, și s-au despărțit. Către 
orele opt, insă, dintr-o dată 
pe chip i se așternuse o po- 
somoreală. Grupul de pompe 
nu mergea cum trebuie. 
Scrutase cu atenție jompul, 
ascultase cu urechea lipită de 
carcasă, funcționarea moto
rului și nu-i plăcea cum ba-

V____________

te : din zumzetul acela uni
form, liniștitor, se alesese pra
ful... Se auzea un fișiit de 
sirmă ruptă, care trecea un
deva in interior, la intervale 
scurte, peste peretele de me
tal încins. A oprit o dată, a 
pornit din nou, dar degeaba: 
motorul nu funcționa ca lu
mea și scoaterea apei rezi
duale la ziuă — grupul 4 se 
afla In reparații — era pe
riclitată. 11 cuprinse îngrijo
rarea. Ce-i de făcut ? Mari
nescu iși frSminta mintea. Se 
gindi multă vreme. apoi, du
pă ce mai verifică încă o da

D. IONAȘCU

(Continuare in pag, a 3-a)
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Invingînd 
cu 7-6 

pe Grivjța Roșie 
la București, 

ȘTIINȚA 
PETROȘANI 

esfe 
CAMPIOANĂ 
DE TOAMNĂ
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la rugbi!!!
Am așteptat cu eruoție rezul

tatul fina] al partidei derbi a 
turului, partidă care a opus pe 
terenul din „Parcul qppiiului* 
multipla câmp eană a țârii Gri- 
vița Roșie și o echipă tînără, ta
lentată și, bineînțeles, dornică 
de afirmare Știința Petroșani. 
Spre marea satisfacție a tuturor 
susținătorilor sportului din Va
leu Jiului, la capătul celor 80 
de minute de joc VICTORIA a 
surîs echipei studenților. Un 
succes de prestigiu care confir
mă rezultatele anterioare, un 
succes care ridică cincisprezece- 
le pregătit de Teodor Rădulescu 
pe cea mai înaltă treaptă a cla
samentului. Pentru prima oară 
în ultimul deceniu, strălucita 
performanță de a fi CAMPIOA
NA DE TOAMNĂ aparține u- 
nei echipe din provincie. Dacă 
în urmă cu cîteva zile, prezen
tam rugbiștii din Petroșani in 
postură de lideri ai provinciei, 
ii putem astăzi felicita pentru 
titlul de lideri ai întregii miș
cări rugbistice românești.

In dorința de a afla amănun
te referitoare la jocul care a 
decis ocuparea primului loc în 
clasament pînă în luna martie 
a anului viitor, luni dimineața 
am purtat un scurt dialog cu 
președintele secției de rugbi a 
clubului Știința Petroșani, lec
torul universitar Aurel Suciu. 
prezent la acest derbi.

— Iată deci că ceea ce unii 
numeau imposibil a fost totuși— 
posibil. O victorie petroșăneană 
h? fata Griviței chiar la Bucu
rești.

— In sport nimic nu este im
posibil. Ne-am convins de acest 
lucru în jocurile cu Steaua, 
Dinamo, Universitatea și acum 
cu Grivjța Roșie. Am visat mult 
această victorie dar nu credeam 
in ca. Am început să sper în 
min. 1 al partidei cînd Marines
cu a trimis balonul in butul 
vertical, am început să sper In
tr-un rezultat mare cînd Bucos

a deschis scorul pFintr-o magis
trală lovitură de pedeapsă și 
în fine, am crezut în ea o dată 
cu splendidul eseu al lui Fălcu- 
șanu (min. II). Am avut temeri 
după ce Simion și Țibuleac au 
redus scorul la 7—6, dar admi
rabila dăruire a băieților, foar
te bine conduși dc pe margine 
și încurajați de o superbă ga
lerie ne-au ajutat să-i învingem. 
Lui Demian și colegilor nu le 
venea să creadă.

— Dar dumneavoastră ?
— Pentru început nici nouă. 

Am înțeles ce s-a întîmplat cu 
adevărat o data cu felicitările 
conducătorilor federali, o dată 
cu -Gaudeamusul' în acorduri
le căruia băieții noștri erau 
purtați in triumf.

— Presa, radioul, televiziunea 
au comentat elogios jocul echi
pei din Petroșani. Vă rugăm să 
numiți pe aceia care au strălu
cit în mod deosebit în această 
partidă cheie.

— E bine spus, strălucit. A- 
tributu] insă trebuie să revină 
tuturor, sau mai precis urmă
torilor: DINU. ORTELECAN, 
TALPA — MOROE. IONESCU 
— MOROMETE, FI. CONSTAN
TIN. LOMOTÂ — NEAGU, 
MARINESCU — ROȘCA. RA
DULESCU — FALCUȘANU. A- 
BRIBULA — BUCOS. Cei 15 
au evoluat Ia nivelul unor rug- 
biști de înaltă clasă. In acele a- 
prige minute de după reducerea 
scorului, am fost martorii unei 
încleștări dramatice. înaintarea 
noastră a ținut balonul foarte 
bine, creîr.d situații de replică 
ofensivă liniei de treisferturi, 
iar din apărare s-a ieșit cu ba
loane lungi. Nu am cedat lupta 
nici sub imperiul nervilor Ș> 
durităților grivițene. nici a pum
nilor lui Demian.

— In încheiere...
— ...O dorință : de a menține 

în forma actuală echipa și la 
primăvară. Atunci vom visa din 
nou, și cine știe...

N. L.

„Așteptăm cu încredere 
jocul cu Dinamo“

Duminică dimineața, pe sta
dionul din localitate jucătorii 
divizionarei A — Jiul, erau pre
zent i. in calitate de spectatori, 
la întâlnirea colegilor lor de la 
Știința. In pauză am solicitat 
valorosului fundaș petroșănean 
Georgescu un pronostic pentru 
jocul de miercuri cu Dinamo 
București.

— Toată lumea afirmă că nu 
eîntem in stare să câștigăm pe 
teren propriu. Dc ce nu am face-o 
cu Dinamo ? — ne întâmpină 
Georgescu,

— Crezi că va fi ușor ?
— Nici de cum. O echipă 

Sn care joacă atîția interna
ționali. probabil aureo’ați de o 
strălucită victorie în detuna pu
ternicei reprezentative ceho
slovace (la acea oră rezultatul 
meciului de pe stadionul ,23 
August" nu era cunoscut) este

greu de învins, mai ales după 
suita de insuccese a dinamo- 
viștilor in ultimele etape ale 
campionatului. Campionii vor 
veni aici să cîștige.

— Să înțelegem prin aceasta 
că ați depus armele ?

— Nu, dimpotrivă noi aștep
tăm cu încredere jocul cu Di
namo. Cert este că întîlnirea va 
fi foarte echilibrată dar ea va 
avea în cele din urmă un în
vingător. Șj acesta sperăm să 
fie Jiul. Totul va depinde dh 
decizia atacanților noștri în 
duelurile cu valoroasa apărare 
a oaspeților de miercuri. Noi. 
apărătorii sperăm să anihilăm 
incursiunile lui Lucescu, Du- 
mîtriu. Radu Nunweiller și cei
lalți. Poate că tocmai aici, se 
va decide soarta celor două 
puncte puse în joc.

f
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In urmă cu numai două săp
tămâni. la rubrica de handbal a 
paginii noastre sportive, con
semnam cu destulă amărăciune 
cea mai penibilă comportare a 
unui „7” petroșănean în fața 
propriilor suporteri. încercam 
atunci să explicăm insuccesul 
categoric în fața fostei dețină
toare a lanternei roșii NUMAI 
prin atitudinea „actorilor" de 
pe scena „prăfuită" cu zăpadă, 
prin lipsa lor de dăruire, prin 
indolența și nepăsarea unora. 
Nu am izbutit, și poate era fi
resc. să înțelegem cauzele „non- 
combatului" pe carc-1 afișa e- 
chipa antrenată de Sică Mărgu- 
lescu. Am pornit în căutarea 
adevărului acolo unde se nasc 
victoriile sau înfrângerile, adi
că in mijlocul colectivului, 
care pe bună dreptate, după 
succesul promovării in urma 
turneului de baraj de la Re
ghin, promitea mult... Pe rînd, 
băieții aceștia în care ne-am 
pus atîlea speranțe ne-au aju
tat să elucidăm, așa cum bine 
zicea unu] dintre ei, cauzele a- 
jungerii „la marginea prăpas-

I tiei’.
I — Ne-a bucurat enorm cali- 
■ ficarea și aveam toată încrede

rea că acest succes ne va uni 
înlr-un colectiv trainic. Sîntem 
toți tineri. Pînă și antrenorul... 
Acest lucru credeam că ne va 
ajuta să obținem acea armonie 
sufletească dar nu a fost așa. 
Culmea, toate au pornit de la 
antrenor. El nu a știut să se 
poarte cu noi. Datorită lui s-au 
format așa-zisele „bisericuțe". 
De aici neînțelegeri între noi 
și antrenor, intre noi jucătorii. 
Mai mult Sică Mârgulescu prin 
modul de a ne trata, jîgnin- 
du-ne moral și material, ne-a 
îndepărtat de echipă...

— Ne era frică să jucăm. De 
pe margine, celor mai tineri le 
erau adresate tot felu] de re
proșuri. Antrenorul excela in 
crearea unei stări psihice defa
vorabile comportării satisfăcă
toare in competiție. De foarte 
mute ori el a greșit față de 
noi, ii reproșăm buna cuviință, 
omenia.

— Nu ne-am înțeles nici noi 
între noi. Am căzut pradă u- 
nor practici complet defavora
bile atmosferei specifice unei 
echipe studențești. Prezența în

Nolc pc portativ
• ROMANIA — CEHOSLOVACIA 2—L O mure vic

torie a fotbalului românesc, in urma unei partide dc inallâ 
spectaculozitate Dăruirea totnlă, dirzenia. o voință do 
nezdruncinat și.„ Dobrin — iată atuurile «tricolorilor" ro
mâni. După peualty-ul ratat ele Luccscu, a marcat Dem- 
brovschi; după ..joaca’ uriașului cu suflet dc copil (l-am nu
mit pe Hăducanu), Dobrin ne a umplut inimile cu marea 
fericire a victoriei. Apărarea română a fost formidabilă 
(excepțional : Doleanu). Pollak o marca vedetă a fotbalu
lui cehoslovac, Kuna — o decepție. Ln 24 noiembrie și ga
lerii vor înclina steagul la București! Sferturile de finală 
ale campionatului Europei sini ntit iIq aproape., țj Senza
țională — victoria rugbiștilor dc la Știința in Capitală. Cu
vintele sint... neincăpătoare și pixul se poticnește neputin
cios pe hirfic : ce adjective să găsești pentru a elogia colo
salul succes al elevilor priceputului și tenacelui antrenor 
Too Rădulescu — campioni do toamnă ai rugbiului româ
nesc ? ! < înaintea derby-ului local dc duminică la Lupeni, 
Știința Petroșani, cu Știr, Făgaș și Dobroscu in mare vervă, 
a ..desființat Metalul Toplcț : 5—0. @ .Trofeul Carpați", 
competiție dc anvergură în handbalul masculin mondial, a 
revenit merituos echipei Iugoslaviei * Ștefan Covaci, an
trenorul Ajax-ului din Amsterdam, se destăinui?., in .Spor
tul". lui Constantin Firănescu 0 Este, intr-adevăr, vinovat 
Sică Mărgulcscu ? Citiți — mai jos... < In .Săptămîna", 
Ovidiu loanițoaia, încearcă, cu documente, să reabiliteze 
pe Mihai Popa, primul arbitru român distins cu ecusonul 
F.I.F.A., înlăturat din rîndul „cavalerilor fluierului" in urină 
cu 5 ani prin mutilarea adevărului și imposibilitatea apă
rării. Alăturat, din același spirit polemic, V. Căbulca ia 
apărarea arbitrului Alex. Pîrvu, înfierat cu o săptămână 
in urmă in aceeași revistă ! ® Totală lipsă de respect pen
tru sport și public au manifestat, duminică, la Vulcan, fot
baliștii din Uricani. Pinâ cînd mai sini îngăduite astfel de 
acte intolerabile ?

Y. ZET

Fotbal,
divizia 

națională 
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Sliinta Petroșani 6I4Z i
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Studenții petroșăneni au 
susținut prima lor partidă 
din turul II al campionatu
lui la Craiova, in compania 
echipei locale Universitatea, 
lidera seriei. „5“-ul format 
din Bochiș, Buzdugan, Șturek, 
D. Ilea. P. Gruber arc un în
ceput bun de repriză, luplînd 
de la egal la egal cu puter
nicul adversar. In min. 14 
reușesc chiar o „desprindere" 
(17—13). Avantajul nu este 
cedat pînă la sfrîșitul primei 
reprize și — scor la pauză : 
23—21 pentru Știința. In re
priza secundă, oaspeții „cad" 
inexplicabil dînd posibilita
tea gazdelor să galopeze si
gur spre victorie. Intre mi
nutele 21 și 25, cîteva pase 
la adversar date de jucăto

rii Științei, precum și fru- | 
moașele contraatacuri reali- • 
zale dc craioveni. fac ca con- j 
ducerea să treacă dc partea I 
gazdelor. '

Cu scorul de 61—42 pentru I 
Universitatea Craiova ia sfir- J 
șil o ixirtidă a cărei curs a I 
fost influențat și dc elimina- ' 
rea de pe teren pentru cinci | 
greșeli personale a doi jucă- » 
lori de bază ai echipei oaspe- | 
te — D. Ilea (min. 31) și J 
Bochiș (min. 36).

Cele mai multe puncte au j 
fost realizate dc Constanți- ’ 
nescu 26 (pentru gazde), res- | 
pectîv. Buzdugan — 16 (pen- * 
tru oaspeți). (

Hie CIUNGU | 
corespondent »

Știința Petroșani a surclasat
Puținilor spectatori prezenți 

duminică dimineața în tribune
le stadionului Jiul li s-a oferit 
satisfacția de a constata că a- 
ceastă simpatică echipă petro- 
șăneană care se numește 
Știința știe să și înscrie goluri 
multe unui adversar care nu se 
lasă, chiar cu una cu două, bă
tut măr. Ignorînd ploaia, fri
gul și terenul alunecos, Ionescu

lot a numai 2—3 studenți, a 
citorva muncitori și funcționari, 
a unui inginer a creat desebiri 
de vederi. Unii au fost ridicu
lizați, alții lâudați fără motiv. 
Și, culmea, sub ochii antreno
rului, a membrilor secției și 
clubului...

din interlocutori. Iată, deci, cau
za cauzelor comportării total 
nesalislăcătoare a echipei din 
Petruș .; antrenorul Vasilc 
Mărgulcscu.

însăși secretarul clubului, 
prof. Gheorghe Irimic, atribuia 
seria insucceselor unei inex

Metalul Topleț:5-0
și compania au reușit din nou 
dovada unui fotbal de bună 
calitate, presărat cu numeroase 
faze de poartă, una mai c'ec- 
trizantă ca alta. Cinci din a- 

.cestea s-au soldat cu goluri și 
Jele, tot atit de frumoase.

Prevedeam un scor record 
'chiar din startul partidei cînd 
Dobrescu printr-un șut violent 
a zguduit bara. In continuare 
gazdele asaltează cu insistență 
poarta apărată de Jubereanu. 
Golul plutea în aer fiind la 
numai câțiva centimetri de pla
sa porții metalurgiștilor în mi
nutele 3 și 12 dar baloano’e 
expediate de Făgaș și Ionescu 
ocolesc de puțin ținta. Inevi
tabilul se produce în min. 15. 
Făgaș primește mingea la cen
trul terenului, slalomează prin
tre adversari și de la numai 
10 metri înscrie pe lîngă por
tarul oaspeților. După o ratare 
unică a lui Vlăduceanu (min. 
16), Știința se instalează cu 
autoritate in jumătatea adversă 
de teren șarjînd din ce în ce 
mai periculos. Cu un „spate* 
în excelentă formă, instalat pe 
linia de la centrul terenului, 
cu doi mijlocași-piston care sto
pează din fașă orice încercare 
de contraatac, prin inspirate in
tercepții și un cvartet ofensiv 
în vervă, jocul este la discre
ția studenților. In min. 33 Io
nescu servește inteligent o min- 
ge-gol lui Făgaș cârc nu ezită 
și : 2—0. Peste numai două mi
nute Pănescu singur cu por
tarul trage alături, iar Făgaș 
(min. 44) ratează heat-trik-ul. 
Acele cronometrelor indicau 
sfîrșitul primei părți a jocului, 
dar arbitru Vasilc Grigorescu 
(Craiova) indică prelungirea re
prizei cu 2 minute (pentru în
târzieri repetate la repunerea 
balonului). Tocmai la sfîrșitul 
acestui „supliment" același Io
nescu ..lucrează cu finețe" un 
balon oferindu-i lui Știr posi
bilitatea majorării scorului : 
3—0.

In repriza secundă, după cî
teva încercări de contraatac ale 
fotbaliștilor de la Metalul To-

pleț, Pănescu (min. 19 și 52} 
este la un pas de gol. Ceea ce 
nu reușește aripa stângă a e- 
chipei din Petroșani in două 
situații ideale, nu ratează in ur
ma uneia mai greu de finali
zat (min. 58). Ionescu îl „vede" 
lateral pe Pănescu (cu o minge 
„Dobrin"), cîțiva pași și din 
unghi dificil purtătorul tricou
lui cu numărul 11 înscrie la 
colțul lung : Știința 4 — Meta
lul 0. Văzînd că nu mai au 
nimic dc pierdut, ultimul vis, 
de a ceda la un scor minimal 
fiind spulberat, oaspeții ies mai 
curajos la atac, dar de fiecare 
dată Burnete, Zăvălaș și Do- 
brescu se opun oricărei în
cercări de a șuta la poartă. Pe 
fondul acestui joc dc uzură la 
mijlocul terenului, în minutele 
60, 63, 65, 66 Făgaș dă cu pi
ciorul unor ocazii rarisime. Se 
părea că pur și simplu mingea 
se încă păi. înează de a mai per
fora poarta lui Jubereanu. Cert 
este că atacanții echipei din 
Petroșani au fost urmăriți și 
de neșansă în aceste minute. 
Și atunci când mai toată lumea 
părea resemnata, o lovitură e- 
xecutată de proaspătul introdus 
pe teren Alexandroni. îl gă
sește bine pe Știr. Un șut pu
ternic al decarului petroșănean, 
portarul din Topleț respinge, 
balonul îl lovește pe căpita
nul echipei oaspeților Blidaru 
de unde ricoșează în plasă. 
Este minutul 75 și meciul, prac
tic se terminase: Știința 5 — 
Metalul 0. In ultimul sfert de 
oră toată lumea pare mulțu
mită, așteptând fluierul final al 
arbitrului.

Grație acestui scor. Știința 
reușește să se menținu în focul 
bătăliei pentru primul loc, în
cheind, totodată seria evolu
țiilor pe teren propriu în acest 
tur înlr-un ritm crescendo. în
vingătorii au aliniat următoa
rea formație : Berindei — Var- 
honic, Burnete, Zăvălaș, Do
brescu - Bîtca, Știr — Tisma- 
naru (min. 70 Alexandroni), Io
nescu, Făgaș, Pănescu.

L. NICOLAE

I i 
j

i 
i 
i 
i

i 
ț i 
i 
ț 
i 
i i 
i i 
i 
i 
i I 
i 
i 
ț i 
i i
i 
ț ( 
i 
i 
i 
ț 
ț 
ț 
i 
i 
i 
ț t 
i 
i i i 
i i 
i 
i 
i i 
i 
i 
ț 
i ț 
i 
i 
i 
i 
i i-

Agenda 

campionatului 

județean de țotbal

Preparafia 
Petrila — 
Preparatorul 
Lupeni 10-0
Meciul a mulțumit în în

tregime pe spectatori, datori
tă în special ..ploii" de go
luri care „a căzut’ în tot 
timpul partidei. Scuza oaspe
ților — că au fost lipsiți de 
patru titulari — nu scade din 
meritele învingătorilor. Pri
mele cinci goluri ale partidei 
sînt înscrise de către jucăto
rul Costea III. Din min. 77, 
cînd marchează fundașul 
Vrăjitoru. oaspeții complet 
căzuți nu mai <;pun nici o re
zistență. înscriu, in continu
are, încă cile doua goluri 
Șereanu și Costea III. In ur
ma acestui rezultat echipa 
din Petrila încheie turul cam
pionatului pe primul Ioc. E- 
chipa învingătoare a aliniat 
următoarea formație: Con
stantin — Vrăjitoru, Angheli- 
na, Lăscăian, Haiduc (Leșiu) 
— Cricovan, Horvath — 
Magda, Foca (Șereanu), Cos- 
lea III. Velca. A arbitrat 
foarte bine Ștefan Aron din 
Petroșani. La juniori : 1 — 1.

Constructorul 
Lupeni — 
Utilajul 
Petroșani 3-4

♦ După 15 minute de joc, e 
chipa din Lupeni conducea 
deja cu 2—0 prin golurile 
înscrise de extrema stîngă 
Gros. Reducerea scorului se 
produce în min. 29 cînd apă
rătorul oaspeților, Pardău, în
scrie cu un șut de la distan
ță Jocul continuă să se des
fășoare în nota de dominare 
a gazdelor și, în urma unui 
corner executat de pe partea 
stingă. Nicula venit în spri
jinul înaintării înscrie un nou 
gol pentru echipa sa. In pri
ma repriză se mai marchează 
două goluri, de dala aceasta 
de că!re oas|>cți, prin Mutu : 
3—3. In partea a doua a în- 
tîlnir’i. gazdele, părăsite de 
condiția fizică, permit oaspe
ților să domine mai mult și 
să înscrie în min. 81, în ur
ma unui contraatac rapid, 
prin Marinică. Partida a fost 
condusă cu multă competentă 
de Ion Panait din Petroșani.
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tice prin voința care i-a unit 
la barajul pentru promovare. 
Castelul dc iluzii s-a spulberat 
uimitor atunci cînd credeam în 
trăinicia lui, adică din timpul 
pregătirilor. Componența etero
genă a echipei a condus la 
neînțelegeri...

Handbal iști i de la Știința în [ața unor...

ILUZII PIERDUTE
Am redat aici numai cîteva 

din declarațiile jucătorilor. Am 
omis în mod intenționat atri
buirea unor nume cuvintelor 
de mai sus, întrucît nu am fă
cut a'-tceva decît să aducem la 
numitor comun tot, sau aproa
pe lot, ceea ce ne-au spus 
Cosma, Popovici, Ciora, l'anc- 
saly, Chiriac. Cu toții au con
damnat atitudinea, nu de pu
ține ori jignitoare, a antrenoru
lui. „Demnitatea noastră este 
călcată in picioare** afirma unul

plicabile lipse de simț peda
gogic. „Un antrenor trebuie să 
fie iubit de elevii săi, ne spu
rc a prof. Teodor Szâlaghi. Dar 
Mar-’Nescu nu a reușit să-și a- 
iragă oamenii, să-i determine 
să lupte cu ardoare pentru cu
lorile clubului".

— Am greșit și noi, secția, 
recunoștea ing. D. Cathi, necon- 
lrolînd situația din echipă. 
Cred însă că băieții, prin com
portarea lor, ar fi fost necesar 
să depășească momentele cri

Iată deci, că astăzi, cînd mi
lităm mai mult ca oricind pen
tru dispariția unor mentalități 
învechite. Știința Petroșani nu 
poate s iu nu vrea „să facă trea
bă" iM.ntru că studentul sau 
inginerul nu se poate înțelege 
cu un alt coleg din afară. Ne 
întrebăm cine ar fi trebuit să 
înlăture această stare de lu
cruri ? In mod cert secția și 
in primul rînd antrenorul.

— Am greșit și eu foarte mult 
față de băieți, recunoștea an

trenorul Mârgulescu. Am comis 
eroarea de a acorda unora 
credit in pofida disprețului față 
de alții (n. n. — apoi rolurile 
erau schimbate).

Un antrenor, o secție, o e- 
chipă, se prezintă la sfîrșitul 
turului cu perspectiva sumbră 
a retrogradării. Nu se mai poa
te oare nimic salva ? Ba da, 
insă cu mult tact, cu o totală 
schimbare a opticii antrenoru
lui secției de handbal de la 
A. S. Știința Petroșani, a jucă
torilor in primul rînd. Micro- 
ancheta efectuată în mijlocul 
ultimilor a lăsat să se între
vadă, în ciuda ipostazei, do
rința dc cocoloșire a cauzelor 
reale care au generat starea 
de spirit in sinul echipei. Cu 
toții și-au manifestat dorința de 
a reveni pe linia de plutire, 
dar nu au înțels că acest lucru 
este posibil numai prin înlă
turarea greșelilor anterioare. 
Este foarte posibil ca Știința 
Petroșani să piardă o parte 
din componenții echipei de 
handbal, misiunea îngreunindu- 
se și mai mult. Și totuși con
siderăm, că indiferent cui i se 
va acorda credit pentru pregă

loan CIUR II

Minerul 
Aninoasa — 
Streiul 
Baru 2-1
Nimic important pînă în 

min. 30 cînd, la un fault în 
careu, arbitrul acordă ușor 
penalty pentru gazde. Influ
ențat de colegi și public, 
Broască trage pe lingă poar
tă. Alît pînă la pauză. La 
reluare, în min. 62, Broască 
deschide scorul. Oaspeții e- 
galează prin Rahotă în urma 
unei greșeli a întregii apă
rări a minerilor. Introdus în 
echipă, „bătrînul" Furnea re
aduce. în min. 86, avantajul 
de partea echipei gazde, sta
bilind totodată și scorul fi
nal.

A arbitrat foarte corect o 
brigadă din Petroșani avin- 
du-1 la centru pe A. Zolotaru. 
La tineret: 3—0.

II. VALEDI

B. STAICU

Minerul 
Volcan — 
Minerul 
Uricani 2-0
Gazdele deschid scorul 

chiar în min. 2. Cugereanu î 
trece de fundașul lateral oas- < 
pete, portarul Găti încearcă ’ 
să intervină dar nu reușește : )
1— 0. Oaspeții au ocazia de a j 
egala in min. 15 cînd Beudea- î 
nu e pe punctul de a marca i 
da;- Stoicescu respinge un gol ' 
gata făcut. In min. 26, porta- ț 
rul oaspeților gafează și Cu- t 
gereanu atent ridică scorul i J
2— 0. Oaspeții protestează pe I 
motiv că portarul a fost faul- 
tat. Jocul este oprit timp de 3 i 
minute pentru ca jucătorul 
Udrescu să părăsească tere- l 
nul. Negăsind înțelegere, ar- | 
bitrul... fluieră sfîrșitul parti- i 
dei. Meciul va fi decis proba- ’ 
bil la... masa verde. La ju- | 
niori : 5—0 pentru gazde.

Tudor MUCUȚA ț

tirea în viitor a acestei echipe, 
printr-o muncă asiduă, prin e- 
liminarea tuturor neînțelegeri
lor, se poate remedia o situa
ție ce pare disperată. Revenind 
cu picioarele pe pământ. Sică 
Mărgulcscu DAC A (aici e un 
mare semn de întrebare, avînd 
în vedere măsura în care i se 
vor putea trece cu vederea nere
gulile săvîrșite) va mai apăra, fie 
în calitate de antrenor, fie de 
portar, onoarea echipei care l-a 
consacrat ca sportiv, credem că 
poale deveni un antrenor sti
mat de proprii elevi, de marele 
public. L-am apreciat atunci 
cînd a prelua! fără nici o pre
tenție. conducerea echipei și ar 
fi păcat să nu încerce totuJ 
pentru revenirea noastră la 
„prima impresie".

In mod sigur, bucurîndu-se 
de o preocupare permanentă 
din partea organelor competen
te, Cosma et comp, pot rede
veni acei băieți răsfâțați ai 
microbiștilor petroșăneni, ofe- 
rindu-le in continuare satisfac
țiile așteptate.

Nicolae LOBONȚ

Meciul 
de baschet 

Știința — Voința 
Timișoara 

se va disputa 
la Lupeni

Cea de-a doua etapă a tu
rului secund din campionatul 
diviziei B la baschet mascu
lin va programa duminică și 
întîlnirea dintre echipele Ști
ința Petroșani — Voința Ti
mișoara. Deoarece sala de 
sport a Institutului de mine 
din localitate este în repa
rație (lucrările de acoperire a 
sălii fiind în curs de termina
re), jocul se va disputa în 
sala de la Lupeni. întîlnirea 
este așteptată cu deosebit in
teres de colegii lui Bochiș 
întrucît rezultatul final ar 
putea decide -.oarta studenți
lor in acest campionat
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555 tone de fier vechi colectatedin nz nă
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In localul po
se va înființa

Corespondenții 
ți cititorii despre 

locolitoleo Io»

conjort 1, 
fie deo

nu nc ocupăm de 
problemele Gomeniior. Că cere 

în acest 
făcut ni- 
rite o re- 

mni dresebilă; <lim- 
torla la torul dc 

face ca lumea, 
pretenții

Nu sînt în clar cu in
ie lor față dc telate 
s tinerii angajați. Mul

tora le lipsește tocmai ceea cc 
a formulat secretarul general al 
partidului — .cultul munrii". 

i rhiiihri. mdiscipUna. lip- 
t față dc munci to-

rtetate «Iar cc »lau ri in schimb 
— arcas(n i> preocupă mai pu
țin. Mft fîndcv ta un exemplu 

noi din wctor. Ui 
wu angaj 
un nr> de

cest adet 
din Iulie a elaborat
programul de educare omu- 
nistă. Infuzia de exigență, în- 
cetâțenirea spiritului critic în 
artlvitalea noastră de 71 cu zi 
» determinat sporirea responsa
bilității comuniștilor, a tuturor 
oamenilor sectorului față de 
sarcini, a intransigenței lor fa
ță de manifestările care al- 
tareazâ climatul nostru de mun
că Abaierile au scăzut. dar nu 
au dispărut cu dcsăvîrșire. Nu 
avem acte de indisciplină mai 
k-șite din comun. Dar superfi
cialitatea, neglijența în muncă 
a unora, lipsa dc grijă față de 
bunul obștesc — în cazul nos
tru față de utilajele cu care 
lucrăm — nu ati dispărut. Ce 
denotă aceasta ? Tacinai absen
ța unei exigențe ferme și una
nime fată de diferite abateri, 
toleranță, spirit de cocoloși re a 
neajunsurilor manifestate de 
unii mineri și tehnicieni, chiar 
ți comuniști. Pentru a stirpi 
fenomenele negative, tocmai 
temperatura înaltă a exigențe
lor comuniste trebuie să carac
terizeze climatul fiecărui colcc- 
iiv de muncă. „Viața arată că 
mentalitățile vechi, de esență 
burgheză, sau mic-burghcză pot 
avea consecințe deosebit de 
grave asupra poziției omului in 
societatea de azi’ — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu. Or, 
mentalitățile vechi, pentru a fi 
extirpate din conștiințe, c ne
ve e de o operație fermă : de 
blamul public, de un climat 
<Je intoleranță. In arest spirit 
vom acționa !

Din discuția noastră despre 
semnificațiile deosebite ale lu
crărilor recentei plenare a Co- 
mitelu'ui Central — purtată cu 
tehni ■ ;nul Mircea Suba, secre
tarul comitetului de partid al 
sec turui ui de transport, am re
ținut următoarele :

— Tnaltele cerințe formulate 
de secretarul general față de 
profilul spiritual al omului so
cietății socialiste, ne conferă un 
adevărat cod etic privitor la 
modul cum trebuie să ne com
portăm, cum trebuie să-i creș
tem pe cei tineri. După mine, 
înțelegerea justă de către toți 
a raportului individ — societate 
e necesar să ne preocupe mai 
mult. De ce ? Pentru că acest 
raport e înțeles încă greșit de 
mulți. Unii sînt obișnuiți să 
«cară, să pretindă de Ia so

(Urmare din nr. 6 841)

st RPRIZE NE AȘTEAPTĂ

18 septembrie. Din cele 
3 600 mile, pe care trebuia 
să 2e parcurgă „SibiriakoV' 
pînă la strîmtoarea Bering, 
au mai rămas doar 100. Deo
dată, spărgătorul de gheată se 
.utremură. Mașina principală 
a început să se învârtească 
cu repeziciunea unei mașini 
de cusut. Am dat cu toții fu
ga ta pupă. De această dată 
nu era vorba numai despre 
paletele elicei : întreaga elice 
s-a desprins de ax și s-a scu
fundat pentru totdeauna în 
împărăția lui Neptun.

Era greu să ne închipuim 
cit de mari vor fi urmările 
avariei. Axul care punea în 
mișcare elicea era fabricat 
din oțel de rea mai bună ca
litate. iar la Jocul rupturii 
grosimea lui era de 17 țoii, 
adică de aproape 43.5 cm. Și 
iată că trunchiul de oțel a 
cedat în fala puterii uriașe 
a ghețurilor arctice.

La început se părea că si
tuația este fără ieșire. Nici 
nu putea fi vorba de efec
tuarea vreunei reparații. Alte 
variante nu se întrevedeau și 
cineva spuse cu umor trist 
că. de fapt, spărgătorul de 
gheață s-a transformat in- 
tr-un sanatoriu arctic cu în
călzire centrală, sau într-o 
baliză pentru studiul curen- 
tilor din mările nordului.

Și. totuși. în această situa
ție tragică, cînd eram con- 
ș lien li că împotriva noastră 
acționează toate forțele natu
rii am reușit să descoperim 
printre ele și un aliat. Acest 
aliat s-a dovedit a fi curen
tul maritim. Ne-am lăsat în 
voia lui și am reușit să par
curgem în acest fel 45 de 
mile în 24 ore. Dc strîmtoa
rea Bering ne despărțeau 
doar 60 mile.

Optimiștii cercetau,’ cu a- 
jutorul binoclurilor, Capul 
Dejnev, apărut în depărtare 
și calculau în cit timp vum

s-a

tatncn t de

ni

CINSTE,
OMENIE,

DEMNITATE
COMUNISTA

rii mai in virată. Asemenea ma
nifestări trebuie combătute mai 
hotărât, mai ferm de către toți; 
trebuie să folosim mai activ 
și formele muncii politice de 
combatere a tot ce e vechi și 
degradant pentru personalitatea 
omului. Ca responsabil al ga
zetei satirice a minei, știu din 
experiență ce mare forță de 
înrâurire au asemenea mijloace 
de luptă împotriva neajunsuri
lor din conduita oamenilor.

— Pentru noi. propagandiștii, 
ne spunea următorul interlocu
tor, iov. Gheorghc Leoveanu, de 
la sectorul XIV, secretarul ge
neral ne-a servit o adevărată 
lecție ae etică revoluționară. 
Deși n-am pătruns încă în în
tregime toate ideile din expu
nere, am reținut un imperativ 
care mă va călăuzi de acum 
în întreaga mea activitate de 
propagandist : pentru a spori 
eficiența muncii noastre de for
mare a convingerilor comunis
te, a deprinderii de a trăi și 
munci in chip comunist, avem 
datoria să conferim propagan
dei de partid un conținut mai 
concret, mai legat de viață, de 
problemele conduitei oamenilor

ajunge în Oceanul Pacific, 
dacă am fi păstrat viteză. Dar 
ținta rămînea greu accesibilă. 
„Sibiriakov a fost surprins 
de un alt curent care a în
ceput să-1 tragă înapoi spre 
vest, deși noi am căutat să 
rezistăm in măsura forțelor 
noastre. La prima vedere, pă
rea că nava lipsită de elice 
nu mai putea să reziste cu
rentului. Și, totuși, a rezistat 
cu ajutorul ancorelor.

După ce am parcurs spre 
vest 8 mile, curentul potriv
nic ne-a lăsat și am pornit 
din nou spre est. Intr-un cu- 
vint, dacă în trecut „Sibiria
kov" asculta de căpitan, acum 
eram cu toții în voia curen- 
tilor. Nava dispunea de o 
mare cantitate d>- cărbune, 
mașinile erau în bună stare 
— dar ele nu aveau ce în- 
virti. Iar în jur numai ghea
ță. Am hotă rit să ne folosim 
și de ea. Duceam cu mare 
greutate cablurile de oțel la 
o oarecare depărtare, le prin
deam de movilele de gheață 
și începeam să tragem nava 
cu ajutorul troliilor. Nu nc 
putea spune că era un mod 
excelent de navigație, dar ne 
mișcăm totuși spre țel.

Apoi, căpitanului îi veni 
ideea să folosim vele. Ce’c 
șase prelate, folosite pentru 
protejarea cărbunelui, au fost 
imediat transformate în vele 
și arborate pe catargele spăr
gătorului de gheață. Cu ve- 
latură neagră, ca pirații, fo- 
losindu-ne de faptul că ghe
țurile ne-au mai lăsat, am 
pomii spre est cu viteza de 
9 noduri.

S-au păstrat și fotografii 
ale spărgătorului de gheață 
cu vele care arăta, desigur, 
foarte curios. Dar nu este 
oare tot una cum arăta na
va, din moment ce ea se miș
ca ? Atunci când ne ieșea in 
cale o banchiză, noi coboram 
cablurile, puneam în mișcare 
troliite, dar înaintam. 

(Va urma)

și totodată, 
combativ, mai ofensiv.

,.A fi comunist presupune ® 
fi un om cu multiple- cunoștin
țe științifice și culturole. care 
se ocupă in continuu dc lăr
girea nrizonlului său spiritual, 
de însușirea a tot cc este mai 
înaintat în epoca sa'. L-a nccst 
frndemn f-.i -oferit hv. Nicolae 
Rfctpnpa, șei dc sector, expr.- 
mîndu-<ji <>piniilc în legătură znt 
htrtăririlc i i-' on tei plenare o 
Comiietului Central :

— Fac o re .iție directă între 
ceea re s? chc.ună cult al mun
cii și cult pentru cultură, pen
tru valorile spirituale. Acela 
care nu-șl rcspCCflă munca, o- 
biigațiîlc profesionale, nu ane 
rlc obirei nici cultură spiritua
lă, nici dorința dc a se auto- 
pcrfecționa, dc a progresa pe 
tărimul cunoașterii. In «aseme
nea cazuri, mulți se văd in pos
turi bune. în locuințe conforto- 
bî’c dnr sînt Insuficient edifi
cați asupra condițiilor socinl- 
ceonoinice care au genera! bu

năstarea materială de care be
neficiază, asupra îndatoririlor 
lor de membri ai societății, de 
a face ca această bunăstare, 
care e a întregului popor, să 
cunoască noi progrese. De aici 
superficialitatea, neglijența în 
muncă. Ce e de făcut ? Noi, 
conducătorii producției să fim 
așa cum cere secretarul gene
ral : să dovedim exigență nu 
doar față de modul cum res
pectă oamenii disciplina muncii, 
ci și față de grija, preocupa
rea lor pentru a-și îmbogăți 
continuu cultura spirituală, cum 
se autoperfecționcază sub rapor
tul cunoașterii. Și să fim noi, 
în primul rînd, exemplu în a- 
cest sens. Să educăm pe alții, 
adică, oferindu-Ie propriul nos
tru exemplu.

„In întreaga sa viață comu
nistul trebuie să dea dovadă 
de modestie și simplitate, să 
combată manifestările <le în- 
gimfare și aroganță, să ducă o 
viață familială și socială exem
plară" — iată un îndemn mă
reț. care trezește rezonanțe pu
ternice în conștiința fiecărui co
munist — ne spunea președin- 

sindicatului minei,

(Urmare din pag. 1)
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sudor autogenun
zidar-zugravun
mecanic autoun
lăcătuș mecanicUnitate de artă grafică

la frontul dotat cu 
de abataj, din pa-

Condițiile de angajare >i salarizare - conform preve
derilor II.C..M. nr. 914/1968.

Să aibă domiciliul stabil in i*< (rila. Petroșani. Lscroni 
sau Aninoasa.

PROGRAMUL I : 6.00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Atlas cultural: 
10,00 Buletin de știri; 11,15 
Revista economică; 11,40 Co
rul mineri'or din Lonea di-

Continuind acțiunea de diver
sificare a producției prin înfi
ințarea unor secții noi. coope
rativa meșteșugărească „Deser
virea" din Lupeni a deschis » 
unitate de artă grafică, pentru 
confecționarea de firme lumi
noase, numere pentru locuințe, 

cle corectitudine niit în 
cît și în viuțn persons 
aceasta nu înseamnă că n 
avem și oameni care, prin ac
tele lor, țxibiează climntu.1 otic 
a| colectivului minei. Aven» din 
păcate oameni ca Oliver Cin
ica, Alexandru Nâsăle 
gustin Malanca, Fănic 
Emil Sfetcu, Ion TJotiș 
tru Mircea, Mihai Gris 
mitru Ur.sichc — și exemplele 
ar putea continua — cărora le 
lipsește elementarul simț al res
pectului pentru muncă Avem 
și oameni ca maistrul miner A- 
Jexandru Marcu, ca Toma Me- 
saroș, loan Onică, Ștefan CsnWoș 
care trăiesc o viață de fami
lie dezorganizată, denigrează 
demnilalea tovarășilor lor de 
viață. De aici necesitatea 
în munca educativă să nc spo
rim preocuparea pentru |>erfcc- 
ționarea morală a membrilor 
colectivului nostru, atît în ce 
privește activitatea lor produc
tivă cît și viața lor peisona'ă, 
să combatem mentalitatea mic- 
hurgheză a acelora care socotesc 
că dacă lucrează bine la mină, 
in viața socială, dc familie li se 
tolerează actele înjositoare. 
Nu I Opinia colectivului nostru 
nu poate îngădui asemenea 
mentali’âți. nu poate fi tolerată 
necinstea și dezonoarea — sub 
orice formă s-ar manifesta. Or, 
opinia combativă sintem noi 
toți, comuniștii, grupele sindi
cale, cadrele de conducere. 
Menținerea, afirmarea colecti
vului nostru pe scara de va
lori a vredniciei reclamă, din 
partea tuturor, o opinie comba
tivă împotriva manifestărilor ce 
degradează calitatea de om.

Din dialogul avut cu iov. 
Ioan Raczek, secretarul comite
tului de partid, am reținut o 
precizare semnificativă :

— Afirmarea colectivului mi
nei, perfecționarea morală a 
oamenilor lui necesită, într-ade- 
văr. manifestarea ’ 
nară a spiritului combativ, de 
intransigență, așa 
cretarul nostru 
a fi combativ nu înseamnă doar 
a critica in dreapta și in stin
gă ci. mai ales, participarea 
directă, nemijlocită și stărui
toare la eliminarea lipsurilor, 
la perfecționarea etică 
cărui individ. In urma 
terii 
privind îmbunătățirea

• politico-ideologice ne-am îmbo
gățit „arsenalul" de luptă îm
potriva neajunsurilor, am rea'c- 
tivizat o seamă de forme a’e 
muncii politice și mai ales oa
menii chemați să educe pe cei. 
din jurul lor. încă n-am făcut 
totul și recentul apel al Iova-. 
rășului Nicolae Ceaușescu, pro-, 
gramul de educație comunistă 
elaborat de conducerea partidu
lui ne înzecesc eforturile pen
tru ca întreaga noastră activi
tate să fie amplificată, îmbo
gățită, menținută la un nivel 
al combativității comuniste me
reu mai superior, mai exigent 
pentru ca fiecare membru al 
colectivului nostru să devină un 
adevărat om nou, .un comunist 
de omenie".

...Iată un țel măreț al co
muniștilor colectivului minei 
fruntașe, a cărui realizare va 
amplifica eforturile sale crea
toare pe calea progresului.

hotărîtă, ple-

cum cere se- 
general. Dar

a fie- 
dezba- 

documentelor de partid 
muncii

iij.it de Gheorghe Popa; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul prefer it; 13,00 
Radiojurnal: 13.27 CînfeCul e 
pretutindeni; 14,41 Cintece 
populare: 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Selecțiuni din ope
reta „Calul bălan"; 16.00 Ra
diojurnal; 16.35 Cintecele 
noastre: 17,00 Radioenciclo- 
ped:e pentru tineret; 17,30 
Muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 20.05 Zece melodii pre
ferate; 20.40 Gintă Maria Lă- 
tărețu; 21,00 Revista șlagăre
lor: 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal: 22,30 Con
cert de seară; 22.55 Moment 
poetic: 23,00 Concert de sea
ră (continuare); 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

indicatoare de străzi, panouri 
cu trasee și obiective turistice, 
etc. Colectivul noii secții, con
dus de Ioan Negrea a și înce
put să realizeze primele produ
se comandate de întreprinderile 
și instituțiile, din localitate.

IHihl/iilȘlnlH
re din png. I)

arcuită a

'<(» ieștilor , 
mii grupul celor cinci tineri 
din atelierul electric al mi
nei Pe.trila. a coborlt hi ra
sa pompelor. Cu ei au dus, 
destul de greu, și rotorul 
grupului I, căruia ii trăseseră 
un nou bandaj. Iosif Brcdan, 
• el mai tînăr membru al e- 
chipei n trecut la macara, 
Mihai Cociș și Constantin 
Josan dirijau rotorul, Ion 
Gogclescu și Adalbert Hoher 
ii ajutau.

— Gata, ii dăm drumul...
Și au început. Lucrau ra

pid și cu băgare de scamă. 
Era o încordare aprigă, e- 
puizantă. In jompul întunecos 
și adine, apa creștea. Umbre
le .entuziaștilor" se profilau 
pe fondul instalațiilor și al 
schelelor metalice, ca intr-o 
ciudată proiecție.

— Acum, răsună vocea lui 
Cociș, sub bolta 
casei de pompe.

Josan respiră ușurat. Lu
crau numai de un ceas și 
rotorul se afla deja la locul 
lui, montat...

Mă obseda amintirea felu
lui in care „Nliși", tînărul cel 
blond și puținei la trup, îmi 
vorbise despre pompe și com- 
presoare ca despre niște ju
cării pe care le meșterește 
cu drag. Mă uitam cum Ion 
Gogelescu potrivea sîrma, a- 
)>oi o întindea și Josan o a- 
coperea cu căldura cositoru
lui topit. Tresăltări înalte de 
lumină violetă, un fum com
pact, eu miros iute, după ce 
fulgerele dispar. E treaba 
ventilatoarelor să-l soarbă și 
o fac zgomotos cu un vîjiit 
puternic, neliniștit. Baher, cu 
fruntea ridicată, cu ochi a- 
geri, iscoditori, apucă mane
ta și începe să invîrtenscă — 
uhu, doi, trei... opt... rotirea 
e lentă, băiatul lucrează cu 
buzele st rinse, concentrat, o 
mișcare scurtă, după un șir 
de mînuiri atente apoi, după 
ce liniile de bandaj sini a- 
coperite și lipite convenabil, 
se relaxează. Satisfacția unui 
fapt împlinit, a unui efort 
adus pînă la capăt.

-A-

/n carnetul „de bord" al 
.entuziaștilor" atelierului, re
memorările au sensuri mul
tiple. Mutarea liniei de 6 000 
KV de la preparație, la linia 
normală, realizarea centurii 
de pămintare intre parat raz
nele, recentrarea motorului 
de la puțul orb XIII, înfăp
tuirea iluminatului electric 
in depozitul de explozii:, ia
tă lucruri de durată, traini
ce. Explozivă, de mare, forță 
de optimism și încredere, ti
nerețea .entuziaștilor" — me
dia de virstă 25 de ani — 
impresionează mai ales... 
cinci știi ce vrei și deții o 
bogată cunoaștere a mese-' 
riei, căreia ii ești devotat cu 
adevărat.

Randamente înaite obținute 
în schimburi de 6 bre

extinsă la toate exploatările 
din Valea Jiului. Acest fapt 
e atestat de bilanțul favora
bil al primei decade din no
iembrie curent pe care îl ra
portează mănunchiul sudat 
de muncitori, inginer: și teh
nicieni de la mina Paivșeni. 
Pe exploatare, sporul la pro
ducția de cărbune extrasă se 
ridică la peste 800 de tone, 
ceea ce reprezintă o reali
zare a sarcinilor de plan în
credințate în proporție de 
104.2 la sută. Dintr-o scurtă 
convorbire telefonică cu in
ginerul șef al unității, Gri- 
gore Fătruicâ, am aflat că a- 
parlul sectoarelor productive 
și, mai ales, al sectorului 1. 
a determinat o depășire a 
randamentului pe exp'oatarc, 
in perioadți respecți vă, cu 74 
kg pe post. Organizarea mi
nuțioasă, de către brigada 
condusă de Titu Teacenco, ,

Așa cum s-a stabilit Inițial, 
în clădirea fostului spital din 
orașul nostru urina să se a- 
mcii.'ijcze o policlinică în mă
sură să satisfacă pe deplin 
cerințele populației. -S-au exe
cutat zidiri de pereți despăr
țitori. zugrăveli, vopsiri, in- 
Malații'snnitate și racordarea 
clădirii la rețeaua termică a 
orașului. Demn dc subliniat 
este faptul c'iî o bună parte

Inițiativa de a înființa un 
cineclub pentru tinerii ener- 
getieienl aparține comitetului 
U.T.C. din uzină. Pentru în
ființarea sa, pînă acum s-au 
cumpărat un aparat de 
filmat și altul de proiecție. 
Îndrumarea activității cinc- 
clubului a fost încredințată 
tînăruluj inginer Gabriel Ga
bor. Prin înființarea cineclu- 
bului, tinerii uzinei, îndră
gostiți de a șaptea artă, au 
posibilitatea de a-și petrece 
o parte din timpul lor liber 
în mod plăcut și util.

C. ALEXANDRU
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18.00 Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV. 
Realism socialism și u- 
manism socialist.

18.30 Toate pînzcle sus 1 — e- 
misiune pentru pionieri.

19,00 In atenția opiniei pu
blice : Legea pentru or
ganizarea și conducerea 
unităților socialiste de 
stat.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România '75. Dezvolta

rea dinamică a indus
triei românești.

20,10 Reflector.
20,25 Voci tinere 

ușoară.
20,45 Premieră TV : „Marin 

Pescarul". Dramă muzi
cală în două acte de 
Marțian Negrea.

21.35 Reportaj TV — 
uiți Darie 
monografie a 
contem poran).

21,55 Avanpremieră.
22,00 Din muzica și dansurile 

popoarelor.
22.35 Telejurnalul de noapte.

muzică

„Să nu 
(Scurtă 
satului

lucrului 
complex 
noul 6 159/11, folosirea depli
nă a capacității utilajului, au 
făcut ca avansarea să înre
gistreze. aici, după 9 zile din 
noiembrie, nu mai puțin de 
27 de metri, mai mult de ju
mătate din ceea ce 6-a pre
conizat pe întreaga Jună. Plu
sul de randament obținut de 
brigadă e demn de a fi re
levat : 2,5 tone pe post!

Am mai putea scoate în 
evidență și contribuția bri
găzii condusă de minerul 
Ioan Demeter, care, intr-un 
frontal de pe stratul 18, a 
reușit să realizeze o avansare 
de 11 metri, depășirea de ran
dament apropiindu-se de 1 
t >nă post.

Toate acestea sini rezulta
te meritorii care confirmă 
v'ntuțile programului de lu
ciu de 6 ore în subteran, p’e- 
dînd pentru extinderea lui la 
toate minele.

a 
noii policlinici au fost execu
tate prin muncă voluntar-pa- 
trloticfl. .Și acum, încă o veste 
îmbucurătoare, 
licllnlcli vechi 
o grădiniță.

Colectarea flerului vechi a- 
re o mare Importanță pentru 
siderurgie. Printre organiza
țiile U.T.C. din raza onixului 
Vulcan care au contribuit 
substanțial la cele 555 tone 
de fier vechi colectate pînă 
acum se numără cele de la 
E.M. Vulcan, Preparoția Co- 
roești și altele.

Din cei 65 000 lei realizați 
prin colectarea și predarea 
fierului vechi, o parte au fost

la Vulcan■ ■ ■

Ministerul Invățămîntului a 
luat măsuri pentru îmbună
tățirea formelor dc Sprijinire 
a elevilor la învățătură, pre
cum și a studenților in acti
vitatea profesională, pentru 
sporirea responsabilității per
sonalului didactic în îndepli
nirea obligațiilor ce îi revin, 
pentru înlăturarea și preveni
rea unor practici incompati
bile cu profilul personajului 
didactic.

Astfel, în școlile de cultură 
generală se vor organiza 
cercuri de meditații pentru 
elevii care întîmpină greutăți 
în însușirea cunoștințelor 
predate, precum ș: pentru 
pregătirea elevilor din clasa 
a VUI-a și clasa a X-a - are 
doresc să se prezinte la con
cursul de admitere în diferite 
școli post-generale. Aceste 
cercuri vor fi conduse de pro
fesori de specialitate.

De asemenea, în licee vor fi 
organizate cercuri de medita
ții, consultații și lecții de sin
teză pentru elevii din anii I— 
III ai liceelor de cultură ge
nerală și I—IV ai liceelor de 
specialitate cu durata de 5 ani 
și îndeosebi pentru elevii din 
ultimul an de studii în vede
rea pregătirii lor pentru ad
miterea în școlile postliceale 
și în învățămîntul superior.

In centrele universitare, 
pentru pregătirea elevilor din 
ultimul an de liceu in ve
derea concursului de admi
tere pentru învățămîntul su
perior vor fi solicitate și cadre 
didactice universitare. In a- 
celași scop, cadre didactice 
universitare se vor deplasa în 
județele în care nu sînt insti
tuții de învățămînt superior, 
pe baza unui program ce se 
va stabili de către Ministerul

un 
întreținere

I

I
Propunerea dc a se înființa 

un depozit pentru materiale 
dc construcții e mai veche 
dar gospodarii orașului au ți
nut cont dc ea. Acum s-au 
gîndii • â tacă acest depozit 
pe lingă magazinul fero-me
tal din localitate.

l ucrările sînt executate de 
salmlali ai sectorului I.G.L. 
Deci, ' nlcanenii nu vor mai fi 
nevoiti sfi facă deplasarea la 
Petroșani pentru a cumpăra 
var, ciment, țiglă, cărămidă 
și alte mnt< ri.ih- de construc-

dați deja organizațiilor U.T.C. 
pentru excursii, procurarea 
de echipament sportiv etc. 
Astfel. 56 de tineri de la 
E.M. Vulcan ou participat In 
cele două excursii la Turnu 
Severin, cu prilejul cărora au 
vizitat hidrocentrala de la 
Porțile de Fier. De asemenea, 
s-a cumpărat echipament 
sportiv pentru tinerii de la 
mină și preparație.

V. RĂCARU

Invjțămîntuiui in funcție de 
solicitările inspectoratelor 
școlare județene.

Personalul didactic din în
vățămîntul superior va efec- 
'.ua consultații, prelegeri de 
sinteză ele. pentru pregătirea 
tinerilor muncitori și a altor 
categorii de angajați în ve
derea susținerii examenelor 
de admitere in învățămîntul 
superior.

Pentru sprijinirea studenți
lor în activitatea profesiona
lă. în unitățile de învățămînt 
superior se vor organiza con
sultații, cercuri de studiu, ac
tivități comune de cercetare 
etc.

A fost reglementat modul 
de funcționare și control ale 
activităților de pregătire su
plimentară a elevilor, coor
donate de conducerile școlilor 
generale și liceelor. Prin a- 
celași ordin al ministrului în- 
vățămîntului se interzice per
sonalului didactic din învăță
mîntul de toate gradele să a- 
corde meditații, consultații 
sau alte forme de pregătire a 
elevilor și studenților din u- 
nitățile în care funcționează, 
în afara cadrului organizat 
și aprobat de conducerea uni
tății.

Personalul didactic care a- 
cordă meditații elevilor sau 
studenților din alte unități de 
învățămînt în afara cadrului 
organizat de către acestea 
nu poate participa la comisii 
de examinare sau concurs, a- 
vînd obligația de a aduce a- 
ceastă situație la cunoștința 
conducerii unității de învăță
mînt la care funcționează. 
Personalului didactic care nu 
respectă aceste prevederi I 
se aplică sancțiuni disciplina
re în conformitate cu Sta
tutul personalului didactic.
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Vizita în Franța
Mișcările revendicative

a tovarășului■
■

Corneliu Mănescu
■ ■■

din S.U.A.

in domeniul petrolului
O delegație economică română n fâiut, recent, o vizită* 

in Irak. Cu ati'l prilej, iele doui pârli au discutai aspecteH 
privind dezvoltarea si lărgirea, in continuare, a relațiilor ■ 
economice reciproce. Dialogul româno-irakian a fost finalizat* 
prin încheierea, la Bagdad, a unui Acord dc cooperare cco- ® 
nomiefi și tehnică, in vederea dezvoltării industriei irakiene* 
de petrol. _

■

■

»n vorbi re avută cu 
.U părții române a 

meniului menționat, loan 
Mineu. adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei, conducător al delegației 
țării noastre la tratative a 
declarat;

.In baza acordului semnat 
la Bagdad, s-a convenit ca 
partea română să efectueze în 
Irak o serie dc lucrări visând 
punerea în producție a unor 
perimetre petrolifere din di
verse zone a'e țâri' Acestea 
sc referă, îndeosebi, la efec
tuarea lucrărilor dc cercetare 
geologică, forajului sondelor 
de toate categoriile, la furni
zarea echipamentelor, insta
lațiilor și utilajelor pentru 
exploatarea țițeiului și a ga
zelor. la construirea conduc
telor de transport a acestora. 
De asemenea, alte detalii e- 
vidențiază cooperarea în do
meniul prelucrării țițeiului". 
Referindu-se la importanța a- 
cestul document la avanta
jele previzibile ale cooperă
rii reciproce româno-irakiene 
in acest sector, el a spus :

.Acțiunile de cooperare in
cluse în acest acord prezintă 
avantaje pentru ambii parte
neri. Partea irakiană va avea 
posibilitatea să pună în va
loare, într-un ritm mai ra
pid, unele zăcăminte de ți
ței de care dispune, iar par
tea română, cunoscut fiind 
potențialul ei ridicat în acest 
domeniu, va furniza. în acest 
scop, studii, proiecte, va li
vra echipamente și utilaje 
necesare complexului de lu
crări, rambursarea in vestit i-

ilor fficindu-se în contraparti
dă cu importuri de țiței1*.

In încheiere, adjunctul mi
nistrului industriei minelor, 
petrolului și geologiei a fă
cut citeva considerații legate 
dc atmosfera negocierilor 
purtate, dc aprecierea de că
tre forurile irakiene a expe
rienței acumulate și, impli
cit, a realizărilor României 
în domeniul valorificării a- 
cestoi importante bogății a 
subsolului. „Tratativele româ- 
no-irakiene au fost marcate 
de spiritul cooperării, de do
rința comună de a găsi so
luțiile optime pentru eluci
darea numeroaselor aspecte 
ce le ridică realizarea obiec
tivelor prevăzute în acord. 
Pe de altă parte, forurk’e ira
kiene cunosc realizările Ro
mâniei în domeniul industriei 
petrolului, ca și în alte do
menii, iar încheierea acordu
lui este, desigur, expresia a- 
preclerii dc care se bucură 
experiența României în a- 
ceastă ramură. Trebuie să a- 
daug că oficialitățile irakiene 
au acordat delegației româ
ne, pe tot timpul șederii ci. 
o atenție deosebită, expri- 
mîndu-și satisfacția și con
vingerea că acordul încheiat 
va duce la o nouă etapă a 
dezvoltării relațiilor economi
ce româno-irakiene. Acțiunile 
dc cooperare asupra cărora 
am convenit la Bagdad vor 
da desigur rezw'tate atît în 
domeniu’ reglementat în a- 
cord. cît și pe planul lărgirii 
continue a relațiilor de aceas
tă natură dintre România șt 
Irak".

Ion IVANTCI
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întrevederea diplomatelor chinezi, 
sosiți la O.N.U., cu U Thant

NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 
gerpres). — Șeful delegației 
R.P. Chineze, Ciao Kuan-hua, 
și noul reprezentant permanent 
al Chinei Ia O.N.U., Huang Hua, 
au avut, duminică o întrevedere 
cu secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, — relatează agenția

France Presse. Cei doi diplo- 
mați chinezi și-au prezentat, cu 
acest prilej, scrisorile de acredi
tare. Convorbirea care a urmat, 
menționează agenția, s-a referit 
la probleme aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

AUSTRIA

sasea run a S.A.L.T
15 — Corespondentul 
Petre Stăncescu, tran-

VIENA
Agerpres, 
smite : Luni, a început la Vi- 
ena a șasea rundă a convorbi
rilor sovieto-americane privind 
limitarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Cele două delegații 
sînt conduse, ca și in preceden
tele etape, de Vladimir Semio- 
nov, locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., și. 
respectiv, de Gerard Smith, di
rectorul Agenției S.U.A. pentru 
dezarmare și controlul înarmă
rilor.

După cum se știe, acest dia
log a început în noiembrie 1969

runde

la Helsinki și a fost continuat, 
de-a lungul a cinci etape, desfă
șurate alternativ în capitalele 
Austriei și Finlandei. Negocia
torii s-au întîlnit pină acum în 
92 de ședințe de lucru.

Inaugurarea noii
S.A.L.T. a avut loc prin primi
rea celor două delegații de că
tre președintele Austriei. Franz 
Jonas, care a urat succes nego
ciatorilor.

Prima ședință de lucru va a- 
vea loc marți 16 noiembrie, la 
sediul Ambasadei U<R.S.S. din 
Viena.

Ciocniri
la granița indo-pakistaneză

DELHI 15 (Agerpres). — Pos
tul de radio oficial indian a a- 
nunțat că unități pakistaneze 
au tras salve de artilerie asupra 
orașului indian de frontieră Be- 
lonia, din teritoriul Tripura, 
transmite agenția United Press 
International.

Presa indiană informează că 
forțele indiene au respins apro
ximativ patru batalioane pakis
taneze care au atacat orașul 
Shikarpur din districtul Nadia 
(Bengalul de vest), situat la a- 
proximativ 80 kilometri nord de 
Calcutta, relevă agenția France 
Presse.

★
RAWALPINDI 15 (Agerpres) 

— La Dacca S-a anunțat oficial 
că un batalion al celei de-a 40-a 
divizii indiene de vînători 
munte a atacat localitatea pa
kistaneză Vharmadaha, din re
giunea Kushtia, de la frontiera 
Pakistanului de Est, transmite 
agenția France Presse. Trupele 
pakistaneze au ripostat, omorînd 
24 de soldați indieni și făcînd 
sase prizonieri.

de

Agenția Reuter informează, de 
asemenea, că postul de radio 
Pakistan a anunțat că unități 
indiene au pătruns simbătă de 
două ori po teritoriul Pakista
nului de Est, dar au fost respin
se de către forțele pakistaneze.

★
CARACI 15 (Agerpres). La 

Caraci s-a anunțat că reprezen
tantul permanent al Pakistanu
lui la O.N.U. a prezentat preșe
dintelui pe luna în curs al Con
siliului de Securitate o scrisoa
re prin care atrage atenția a- 
cestui organism asupra faptului 
că „guvernul indian, care a 
masat trupe și armament in a- 
propierea frontierelor pakista
neze, ia, de asemenea, in con
siderare sporirea numărului u- 
nităților sale militare din sta
tele Jammu și Ka.șmir". In scri
soare se apreciază că aceste 
concentrări de trupe din cele 
două state constituie .,o violare 
flagrantă a prevederilor rapor
tului Comisiei O.N.U. pentru 
India și Pakistan din 13 august

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, a sosit luni dimineața 
la Paris, împreună cu soția. 
Pe aeroportul Orly, unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, oaspetele ro
mân a fost întâmpinat de Mau
rice Schumann, ministrul afa
cerilor externe al Franței, cu 
soția. Jaques de Beaumarchais, 
directorul Departamentului po
litic din M.A.E., Pierre Polen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești. înalți funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe fran
cez. Au fost de față ambasa
dorul țării noastre la Paris,

Constantin Flitan, și ambasado
rul Pompiliu Macovel, delegat 
permanent al României la 
U.N.E.S.C.O.

In cursul după-amiezii, la se
diul Ministerului Afaceri lot* Ex
terne a*. Franței, au început 
convorbirile oficiale dintre mi
niștrii dc externe ai celor două 
țări.

Ministrul afacerilor externe 
al României a avut apoi o în
trevedere cu ministrul afaceri
lor culturale al Franței. Jacques 
Duliamel.

Seara, ministrul francez Mau
rice Schumann și soția sa âu 
oferit un dineu în onoarea mi
nistrului român, Corneliu Mă
nescu, și a soției sale.

Negocierile Smith
LONDRA 15 (Agerpres). — 

La Salisbury se desfășoară, în- 
cepînd de luni, negocieri intre 
șeful regimului rasist rhodesian, 
Ian Smith, și ministrul dc ex
terne britanic, Alec Douglas- 
Home, destinate să pună capăt 
conflictului generat prin procla
marea unilaterală de către Rho
desia, în urmă cu șase ani, a 
independenței. Vizita lui Home 
constituie primul contact la ni
vel guvernamental între cele 
două părți, după convorbirile 
purtate cu Ian Smith de fostul 
premier Harold Wilson. Acestea 
au avut loc în octombrie 1968

Home

ROMA 15. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: La Cuneo, impor
tant centru economic și cul
tural din nordul Italiei, a 
fost inaugurată. In Palatul 
administrației provinciale, o 
expoziție dc artă decorativă 
românească. Expoziția prezin
tă numeroase obiecte și com
poziții din ceramică, metal, 
sticlă și țesături. iluslrind 
originalitatea fi frumusețea 
artei decorative din Româ
nia La inaugurare au parti
cipat senatorul Alberto Ci- 
pellini, președintele grupului 
parlamentar de prietenie Ita- 
lia-România, deputatul Stefa
no Vetrano, secretarul gene
ral al Asociației pentru re
lații italo-române. Mario 
Martini, președintele Consi
liului provincial Cuneo, Tan- 
credi Dott a Rosso, primarul 
municipiului Cuneo, precum 
și Iacob lonașcu, ambasado
rul României la Roma.

Expoziția “ deschisa
o săptămină.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Sindicalul minerilor din 
S.U.A. a cerut celor peste 
1011000 de greviști dc la mi
nele de cărbune să reia lu
crul, după ce a fost încheia! 
lin acord privind satisfacerea 
unora dintre revendicările lor. 
Greva nu a incetat însă, în- 
trucit numeroase organizații 
locale alo sindicatului au ho- 
tărit să aștepte pină la cu
noașterea exactă o prevederi-

lor acordului și a modului in 
care ele vor fi aplicate. Se 
relevă că termenii acordului 
depășesc limitele impuse dc 
Administrație in materie de 
salarii, ceea ce ar putea să 
zădărnicească aplicarea acor
dului dintre patronal și sin
dicat.

Aceeași situație există și in 
Florida, unde cei aproximativ 
7 000 de angajați ai compa
niei generale de telefoane

s-au aflat in grevă de mai 
multă vreme.

Intre timp, noi greve au 
fost declanșate de lucrătorii 
din diverse porturi ale coa
stei răsăriteno a S.U.A. A- 
proximativ 0 000 de muncitori 
au încetat lucrul duminică 
la New York. Alți 5 000 au 
intrat in grevă la Philadelphia 
și citeva porturi învecinate. 
Se crede că vor mai înceta 
lucrul alți 40 000 de lucrători 
din porturi.
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la bordul crucișătorului „Fear
less" ancorat in largul Gibral- 
tarului. Noua rundă de nego
cieri se anunță la fel de dificilă 
ca și cele anterioare, intrucît 
regimul de la Salisbury nu pare 
dispus nici în momentul de față 
să accepte principiile britanice 
ale reglementării, care prevăd, 
printre altele, garantarea acce
sului final da putere al popu
lației africane, majoritară. Po
trivit agenției Reuter, ministrul 
de externe britanic urmează să 
rămînă la Salisbury aproxima
tiv o săptămină.

© Cei 15 membri ai guvernu
lui filipinez și-au prezentat luni 
demisia președintelui Ferdinand 
Marcos, relatează agenția Fran
ce Presse. Demisia colectivă a 
membrilor cabinetului survine 
înfrîngerii suferite de partidul 
de guvernămînt în recentele a- 
legeri organizate în vederea re
înnoirii a 8 din cele 24 dc man
date de senatori. După cum s-a 
mai anunțat, reprezentanții opo
ziției au obținut șapte noi 
mandate în Senatul filipinez.

@ In suburbia pariziană Bou- 
logne-Billancourt a avut loc un 
colocviu pe tenia „Colaborarea 
și securitatea în Europa", orga
nizat de „Mișcarea franceză 
pentru securitate și independen
ța Europei". La lucrări au par
ticipat oameni politici, deputați 
în parlament, reprezentanți ai 
intelectualității.

Participant s-au pronunțat 
pentru o contribuție activă la 
dezvoltarea cooperării pe conti
nentul nostru, pentru crearea 
unui sistem autentic de securi
tate și pentru convocarea cît 
mai grabnică a conferinței ge- 
neral-europene.

<9 In primele șase luni ale 
acestui an, in Spania au avut 
loc 268 de greve. Potrivit săp
tămânalului „l'Humanite Di- 
manche", care citează această 
cifră, la greve au participii’, 
mctalurgiști, mineri, muncitori 
constructori, textiliști, lucrători 
din transporturi și alte categorii 
de oameni ai muncii.

0 Președintele Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, care în
deplinește și funcția dc preșe
dinte în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, a decla
rat la sosirea sa la Nouakc
hott venind de la Dakar, unde 
a participat la lucrările Comi
tetului O.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat, că 
„va transmite secretarului ge
neral al O.N.U. totalitatea ma
terialelor Comitetului".

® După cum trasmite agen
ția P.A.P., în urma convorbiri
lor chiliano-poloneze, a fost 
semnat un acord în baza căruia

® La Praga a fost semnat 
protocolul sesiunii Comisiei 
permanente cehoslovaco-sovieti- 
ce de colaborate tehnico-științi- 
fică. In cursul lucrărilor sesi
unii, au fost examinate proble
me legate de coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a științei 
și tehnicii din cele două țări 
în perioada 1971—1975 — rela
tează agenția C.T.K.

Libanul, sau țara „Munte
lui alb", se întinde de-a lun
gul coastei Mării Mediterane, 
cuhnile sale atingînd nivelul 
de 3 000 de m deasupra ni
velului mării. Pantele sale 
fertile dau recolte bune de 
măslini, de viță de vie, de 
duzi și smochini. Capitala 
Libanului, Beirut, este unul 
din cele mai importante cen
tre comerciale din Orientul 
Mijlociu. In Beirut se află 
trei universități, în limba de 
predare : libaneză, franceză și 
americană.

In foto : Imagini di
truj Beirutului.

Vietnamul de sud

Pierderi grele suferite de
trupele americano-saigoneze

R. D. VIETNAM. In luna octombrie, muncitorii de |a Șan
tierul Naval de la Hai Phong au îndeplinit și depășit planul 

privind reparațiile navale.
In foto : Echipa a 4-a de Sudori a Șantierului Naval de Ia 

Hai Phong, care își depășește cu regularitate planul.

DJAKARTA 15 (Agerpres). 
— La Centrul cultural din 
capitala Indoneziei a avut loc 
inaugurarea expoziției „Bucu
rești — capitala României". 
Au participat viceguvernato
rul municipiului Djakarta, cir. 
Soeundo, directorul general 
ad-interim pentru afacerile 
politice din Ministerul Aface
rilor Externe, Laimun Hars- 
jan, precum și ambasadorul 
României la Djakarta, Marin 
Alexie.

Chile va achiziționa din 
Polonă, în condiții de credit, o- 
biective industriale și utilaje în 
valoare de 25 milioane de do
lari. Suplimentar, a fost înche
iat un acord bancar pentru 
chiziționarea unor mașini și 
tilaje poloneze în sumă de 
milioane dolari.

© Președintele Republicii 
Zair, Joseph Mobutu, a decla
rat la sosirea sa la Kinshasa, 
venind de Ia Dakar, unde a 
participat la reuniunea Comite
tului O.U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat, că prima 
misiune de mediere între E- 
gipt și Israel, întreprinsă de 
el și de alți trei șefi de stat 
africani, este „promițătoare și 
încurajatoare", transmite agen
ția Reuter.

0 La încheierea tratativelor 
comerciale dintre Islanda și Po
lonia, la Reykjavik a fost sem
nat un protocol care reglemen
tează schimburile de mărfuri 
dintre cele două țări în anul 
1972, transmite agenția P.A.P. 
Protocolul prevede o creștere a 
exportului de traulere de pes
cuit de fabricație poloneză în 
Islanda, de instalații pentru 
pescuit și autoturisme, precum 
și a importurilor poloneze de 
făină de pește, conserve, textile.

VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 
gerpres). — In timpul luptelor 
din luna octombrie, unități ale 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud au 
scos din luptă aproximativ 2 000 
de soldați și ofițeri amcricano- 
saigonezi din provincia Mytho, 
anunță agenția de presă ..Elibe-

Acordul realizat la Tokio pri
vind limitarea exportului japo
nez de textile către S.U.A. o- 
prește pentru moment ostilități
le în ceea ce s-a denumit „răz
boiul textilelor", — desfășurat 
între Japonia și Statele Unite 
încă din iunie 1969. Prețul ex
trem de competitiv a conferit 
textilelor japoneze o putere ma
re de penetrație pe piața ameri
cană. Intre industria textilă ja
poneză și cea americană s-a 
dezlănțuit o luptă epuizantă, 
care nu a încetat să crească 
în amploare în decursul ultime
lor luni. După amenințări re
petate de a impune cote obliga
torii la import, guvernul S.U.A. 
a adresat Japoniei un veritabil 
ultimatum, cerîndu-i &ă accepte 
termenii americani ai unui a- 

' cord pină la 15 octombrie. Și 
japonezii s-au supus.

Argumentîndu-și docilitatea, 
guvernul japonez susține că da
că ar fi refuzat să se supună 
exigențelor americane, s-ar fi 
expus unui război total din par
tea Americii, extins și asupi i al
tor produse nipone exporta’e în 
S.U.A. Repercusiunile acestui a- 
cord nu pot fi însă ascunse. Se 
apreciază că guvernul japonez va 
trebui să cheltuiască echiva'e.itul 
a 300 milioane dolari sub formă 
de credite și ajutoare destinate 
industriei textile, pentru ca a- 
ceasta „să suporte" șocul. Calcu
lele arată că între 300 și 400 inii 
de muncitori textiliști sînt in pe
ricol de a râmîne fără lucru. In 
special firmele mici vor fi cele 
mai afectate, cu atît mai mult 
cu cît majoritatea lor au făcut, 
în ultima vreme, investiții se
rioase pentru a-și moderniza 
producția. Nu este de mirare 
că acordul a provocat opoziția 
virulentă a majorității sectoa-

relor opiniei publice japoneze, 
în special a cercurilor industri
ale și sindicatelor.

Este oare industria textilă a- 
mericană atît de lovită dc con
curența japonezilor precum a- 
firmă Washingtonul ? Specialiș
tii obiectivi au motive serioase 
de a se îndoi de exactitatea de
clarațiilor americane. Justificîn- 
du-și atitudinea. Washingtonul 
a afirmat că peste 700 firme 
din industria textilă au dat fa
liment în cursul ultimilor doi 
ani și jumătate ; dar e] a uitat 
să adauge că rămîn în funcțiu
ne încă 32 000 mari combinate 
textile. Profiturile realizate de 
firmele textile americane sînt, 
de asemenea, un indiciu că afir
mațiile Washingtonului drama
tizează in mod voit situația. In 
al doilea trimestru al acestui 
an, profiturile amintite erau, 
după scăderea impozitelor, cu 
7,2 la sută mai ridicate decît 
în aceeași perioadă a anului 
1970 și aproximativ egale cu 
cele din perioada similară a a- 
nulul 1969.

Intransigența Administrației 
pare mai curînd determinată 
de motive politice interne. „Ca
sa Albă — scria cotidianul lon
donez „Times", a încercat să 
justifice limitarea importurilor 
de textile japoneze invocînd in
teresele naționale ale S.U.A. 
Dar, observatorii sînt de părere 
că motivele sînt în esență poli
tice, măsurile avînd drept scop 
să îmbunătățească poziția Parti
dului republican în citadela de
mocrată pe care o reprezintă 
statele din sud, producătoare de 
textile, în special, Georgia și ce
le două Caroline, în perspectiva 
alegerilor prezidențiale din a- 
nul viitor".

Ceilalți parteneri comerciali 
occidentali ai S.U.A. nu par să

știe exact cum să reacționeze. 
Pe de o parte, unii dintre ei ar 
fi înclinați să se arate mulțu
miți. Limitarea importurilor de 
textile japoneze este însoțită în 
acordul de la Tokio de o conce
sie americană, și anume excep
tarea acestor produse de la a- 
plicarea suprataxei de 10 la su
tă asupra importurilor în S.U.A. 
Potrivit promisiunii Washingto
nului, această exceptare se va 
aplica și importurilor de textile 
din alte țări. Dar, pe de altă 
parte, această înlesnire contează 
mult mai puțin decît poziția a- 
gresivă pe care au adoptat-o 
autoritățile americane în mate
rie de importuri. Politica ulti
matumurilor și presiunilor nu 
este nicidecum favorabilă des
fășurării schimburilor comercia
le internaționale. Cine poate 
spune cînd și față de cine vor 
repeta Statele Unite maniera in 
care au acționat în privința 
textilelor japoneze După cum 
releva ziarul ..New York 
Times", începînd, în cazul texti
lelor japoneze, practica ultima
tumului. Washingtonul pășește 
pe o cale extrem de primej
dioasă și cu consecințe imprevi
zibile.

In plus, cercurile de afaceri 
vest-europene se întreabă acum 
cu vădită neliniște cum vor pro
ceda japonezii pentru a recupe
ra pierderile ce le sînt provo
cate de acordul in problema tex
tilelor. Ele se așteaptă ca indus
triașii niponi șă-și concentreze 
atenția asupra pieței vest-euro
pene a textilelor, cu rezultatul, 
ușor de prevăzut, al unei inten
sificări acute a concurenței cu 
firmele locale. ..Războiul textile
lor" se mută oare pe fronturile 
Europei apusene ?

Din tarile
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MOSCOVA

Numeroase șantiere de con
strucții și cariere pentru ex
tragerea bogățiilor mineralo 
se află în Uniunea Sovicțică 
în zonele Siberiei și Extre
mului Nord, unde iarna tem
peraturile depășesc, adesea, 
—50 grade Celsius, dar unde 
producția nu se oprește in 
nici un anotimp.

Constructorii de mașini din 
U.R.S.S. au realizat, special 
pentru astfel de zone, o au
tobasculantă în variantă d» 
27 și 40 tone, care poate func
ționa în condițiile unor ge
ruri de —60 grade Celsius

Pe lîngă soluționarea unor 
probleme tehnice legate de 
buna funcționare a mașinii, 
constructorii au ținut seama 
și de crearea unor condiții 
bune pentru șoferi. Cabinele 
mașinilor sînt încălzite cu a- 
jutorul unor calorifere auto
nome. au fost montate servo
motoare puternice care per
mit punerea rapidă în miș
care a motorului principal, 
iar instalații hidraulice per
mit manevrarea_mașinilor tob 
atît de simplu ca și cum ar 
fi vorba de autobuze obiș
nuite.

BELGRAD

rarea“. De asemenea, 50 de ve
hicule militare, între care șase 
transportoare blindate, au fost 
distruse, iar șase șalupe milita
re au fost scufundate.

In noaptea de 14 spre 15 no
iembrie, trupele saigoneze au 
fost nevoite să suporte atacuri 
puternice din partea patrioților 
în timpul luptelor care s-au dat 
la nord de Saigon. Pierderile 
suferite de inamic sînt aprecia
te de agenția United Press In
ternational ca fiind „cele mai 
grele.din ultimele șase săptă- 
mîni".

Colectivul șantierelor na- 
■ale „Ulianik", din Pola, a 

lansat la apă cea de-a doua 
parte, de Ia pupă, a navei 
„ Berge Tiger", care are un 
deplasament de 225 000 tone, 
cel mai mare vas construit 
pină in prezent în Iugoslavia. 
Prima parte, cea de la provă, 
a fost deja lansată la apă 
și ambele părți urmează să 
fie sudate în apă printr-o 
metodă specială. Nava astfel 
asamblată va avea o lungi
me de 314 metri, o lățime de 
50 metri, iar înălțimea de 26 
de metri. Ea dispune de o su
prafață egală cu trei terenuri 
de fotbal, iar încărcătura va 
fi egală cu o garnitură de 
tren lungă de 150 kilometri. 
Nava va fi pusă în mișcare 
de două motoare de cite 
35 000 C.P. și va dezvolta o 
viteză de 16.5 noduri.

Aceasta este prima navă 
dintr-o serie de patru pe care 
șantierul naval din Pola le 
construiește pentru armato
rul norvegian Bergesen.

PRIMELE IMAGINI
ALE PLANETE! MARTE

FURNIZATE
DE „MAR!NER-9“

>ADENA 15 (Agerpres).
— Primele imagini ale pla
netei Marie transmise dc son
da interplanetară americană 
„Mătiner-9U de pe orbita pe 
care s-a înscris simbătă sini 
in continuare neclare, ca ur
mare a furtunii de praf ce 
bîntuie suprafața marțiană 
de două luni. Fotografiile, 
luate cind vehiculul se afla 
în punctul cel mai apropiat 
de suprafața planetei, de la 
aproximativ 1 395 km, con
țin lotuși contururile vagi 
ale unor cratere situate in 
apropierea polului sudic, ceea 
ce a determinat pe experții 
N.A.S.A. să tragă concluzia 
că intensitatea furtunii este 
in descreștere. In imagini 
mai apar o serie de pete în
chise la culoare, după toate 
probabilitățile vîrfuri ale 
munților marțieni ce străpung 
stratul de praf.

Furtuna, care pare să a- 
fecleze întreaga planetă, con
firmă opiniile unor specialiști 
că suprafața acesteia este a-

coperită in mare parte 
materiale pulverizate pe 
viatul, ce poate atinge viteze fi 
ele 320 km la oră, le ridică LI 
la mare înălțime in atmosfe- fi 
ra marfiană de bioxid de car- LI 
bon. Din punctul de vedere fj 
al experților ce studiază at- 
mosfera planetei, furtuna este f| 
un fenomen extrem de in- z: 
teresant. Pentru geologi insă H 
ea constituie un impediment _ 
serios, imaginile transmise H 
conlinuind să fie dezamăgi- (j 
toare. .Mariner-9‘ urmează n 
să transmită imagini aproxi- LI 
mativ trei luni, perioadă in Q 
care va fi cartografiată apro- ~ 
ximativ 70 la sută din supra
fața planetei.

O serie de fotografii obți- ... 
nule cu ajutorul sondelor LI 
Mariner 6 și 7, care au tre- H 
cut, In martie 1969, la apro- _ 
ximativ 3 200 km distanță de {J 
suprafața planetei, au dezvă- fi 
luit că relieful acesteia este
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asemănător celui lunar, 
cluzind cratere de toqte 
mensiunile, depresiuni etc.
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