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Planul de dezvoltare a României pe perioada 1971—1975, 
marchează o etapă deosebit de importantă pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate, avind ca 
o caracteristică definitorie, esențială, creșterea eficienței 
întregii activități economice.

Actualul cincinal înscrie ca un obiectiv central sporirea 
eficienței investițiilor. In cadrul investițiilor social-cultura- 
le se prevede, alături de alte obiective, construirea de către 
stat a 520 000 de apartamente față de 340 000 in cincinalul 
trecut, sporirea confortului locuințelor, precum și fonduri 
însemnate pentru lucrări de gospodărie comunală, lărgirea 
și modernizarea bazei materiale a învățămintului, artei, cui 
turii. ocrotirii sănătății.

Ținînd seama de amploarea programului de investiții in 
actualul cincinal, de rolul și importanța deosebită pe care 
o au investițiile in dezvoltarea economică și socială a țării, 
cit și in dorința de a cunoaște perspectiva dezvoltării Văii 
Jiului, am adresat citeva întrebări tovarășului inginer EMI
LIAS' TO.MULESCU. vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiului Petroșani.

• Climat de optimism general și încredere în forțele colectivului
• Căutări bine cumpănite pentru adecvarea întregului angre

nai al minei la noile condiții
La mina Aninoasa a avut loc 

zilele trecute plenara comite
tului dc partid lărgită cu co
mitetul de direcție, comitetul 
sindicatului și comitetul U.T.C., 
consacrată apropiatului eveni
ment — trecerea la programul 
dc lucru de 6 ore/schimb în 
subteran — ce va marca mu
tații importante în viața colec
tivului alît pe plan economic 
cît și social. Ca în atîtea alte 
colective minerești din bazin, 
dezbaterea și adoptarea progra
mului comun dc măsuri tehnice 
și politico-organizatorice preco
nizate de conducerea colecti
vă a minei în vederea aplică
rii noului regim de muncă a 
constituit un moment de ma
tură evaluare a forțelor și re
surselor colectivului, de inten
se căutări din partea factori
lor de conducere — mineri șefi

dc brigadă, șefi de sectoare, 
cadre tehnice din aparatul ser
viciilor funcționale ale minei — 
în frunte cu comuniștii, pen
tru găsirea celor mai optime 
modalități dc adecvare a în
tregului angrenaj al minei la 
noile condiții.

S-au pus în balanță varian
tele cele mai chibzuite dc or
ganizare a lucrului la frontul 
abatajelor corespunzător exi
gențelor regimului redus dc 
muncă, care să asigure înde
plinirea planului de producție, 
a normelor și cîștigurilor cel 
puțin la nivelul rezultatelor ob
ținute în schimbul dc 8 ore. 
Intr-o organică corelare cu noile 
cerințe.au fost concepute struc
turile adecvate ale programe
lor privind funcționarea puțu
rilor de extracție și a celor 
auxiliare, intrarea și ieșirea clin

subteran a personalului, pon- 
tajul efectivelor plasate la lo
curile de muncă, transportul 
muncitorilor cu autobuzele din 
localități la intrarea și ieși
rea din șut, eliberarea explo
zivului din depozit și intrarea 
artificierilor în subteran, func
ționarea lămpăriei, băii munci
torilor, cantinei etc. Spicuim, 
de asemenea, din programul 
măsurilor preconizate de comi
tetul de direcție prezentat de 
tov. ing. Constantin Morarii, di
rectorul exploatării, următoare
le repere cardinale în sfera 
pregătirilor pentru trecerea la 
regimul redus de muncă în 
subteran : accelerarea lucrărilor

SEFIIINTERNATUL

Tmarul rectificator Ion 
Chișcă de la I S.ll. Viii 

in exercițiul 
funcțiunii.

Foto: Ion LICIT
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I. BALAN
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Pentru fluxul

INTREBARE : Ce obiective 
social-culturale se vor construi 
fa Valea Jiului și in mod deo
sebit in Petroșani in anii cin
cinalului 1971—1975 ?

RĂSPUNS: In Valea Jiului 
este prevăzută construirea și 
punerea in funcțiune în anii 
actualului cincinal a unor obi
ective social-culturale și de 
gospodărie comunală, care vor 
contribui la ridicarea condiți
ilor de trai materiale și spiri
tuale ale tuturor cetățenilor 
din municipiu. In această pe
rioadă se vor construi peste 
4100 de apartamente cu grad 
de confort variat, din care, cea. 
1580 apartamente se vor con
strui eșalonat în Petroșani, in 
zonele destinate construcțiilor 
de locuințe. Conform prevede
rilor. va fi îmbunătățit confor
tul prin construirea unor a- 
partamente cu 2—3 sau mai 
multe camere, dotate cu toate 
anexele și instalațiile necesare. 
Dintre obiectivele social-cultu
rale mai importante amintim : 
începerea în acest an a lucrări
lor de la spălătoria și boiange- 
ria cooperativei meșteșugărești 
„Unirea" (amplasată la Live- 
zeni) și construcția liceului in
dustrial minier din Petroșani. 
In 1972 se vor termina motelul 
Gambrinus și hotelul turistic 
de la Valea de Pești, se vor 
pune in funcțiune telescaunul

de Ia raring și cel de la Stra
ja — Lupeni. Pînă la sfirșitul 
acestui an va începe moderni
zarea restauranhiluj .Minerul 
din Petroșani, iar in 1972 cor 
struirea cabanei turistice di 
viitorul parc al I.M.P. Matt 
rializarea in anii cincinalului 
a obiectivelor enumerate, com
pletarea peisajului Văii Jiului 
cu noi obiective social-culturale 
și industriale vor îmbogăți de
sigur, patrimoniul urbanistic al 
Văii Jiului contribuind la cre
area unor condții tot mai bune 
de viață pentru oamenii mun
cii care trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri.

I : Cunoscind preocuparea or
ganelor de partid și de stat 
pentru sistematizarea localități
lor, inclusiv a municipiului 
Petroșani, cetățenii din Valea 
Jiului doresc să știe în ce sta
diu de rezolvare practică se a- 
flâ modernizarea centrului de 
reședință a municipalității ?

R : După cum se cunoaște, în 
anul 1970 s-a desfășurat un 
concurs republican pentru siste
matizarea centrului orașului mu
nicipal Petroșani, concurs înche
iat cu succes in prima parte a a-

Interviu consemnat de
C. HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

I 
I
I 
I
I

I 
I
I 
I
I 
I
I

In ziua dc 28 noiembrie, 
minerii și preparatorii co
lectivelor de muncă din 
Valea Jiului au preferat să îm
brace hainele de lucru in bine
meritatele ore de odihnă și de 
relaxare de la sfirșit de săptâ- 
mînă. Dincolo de simpla apre
ciere a unui gest de constanță 
se vădește înțelegerea unei ar
dente necesități, pe deplin în
sușită în colectivele noastre 
minerești, de a se scoate din 
adincurile bazinului un surplus 
de cărbune care să incline de
cisiv balanța rezultatelor in 
sensul îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de 
întrecere din primul an al ac
tualului cincinal. Și acest lucru 
a reușit. Rezultatele înscrise pe 
graficul întrecerii socialiste pină 
în dimineața de 29 noiembrie

constituie o prefață la un bi
lanț pozitiv pe luna penultimă 
a acestui an. Cu trei excepții 
— Lonea, Dilja și Bărbăteni — 
toate celelalte exploatări mini
ere se prezintă în pragul bilan
țului pe noiembrie cu sarcini
le de Plan îndeplinite și depă
șite. Minerii de la Lupeni sînt 
pe primul loc în clasamentul 
hărniciei avind date pcsle pre
vederi 8 500 tone de cărbune, 
urmați de minerii de la Paro- 
șeni cu 2 600 tone, cei de la 
Petrila cu 1 200 tone, Uricani 
cu peste 700 tone, Vulcan 
peste 600 tone, iar cei de 
Aninoasa cu 220 tone.

Strădaniile colectivelor
mineri, în frunte cu comuniștii,

Institutul de cercetări 
proiectări miniere pentru hu 
ilă a predat recent beneficia 
rului proiectul obiectulu 
spălare-sortare, parte compo 
nentă a lucrărilor de ampli

In urmă cu citeva luni o 
știre apărută în coloanele 
ziarului nostru informa pe ci
titori despre apropiata des
chidere a unui semiinternat 
pe lîngă una din școlile mu
nicipiului. Era o zi însorită 
dc toamnă tîrzie cind ne-am 
îndreptat spre Școala gene
rală nr. 2 din Petroșani, cu 
intenția de a consemna „de
butul" acestui semiinternat, 
felul cum el a fost primit 
de către elevi, părinți și pro
fesori, precum și primele sale 
urmări.

înainte de a așterne pe 
hirtie impresiile noastre, sîn
tem însă datori cititorilor cu 
o explicație. De internat am 
auzit cu toții dar, dc fapt, 
ce este semi internatul șco? 
Iar ? E vorba, fără îndoială, 
de o noțiune relativ nouă, 
în fază dc experiment la noi. 
S-a pornit de la constatarea 
că în unele cazuri elevii, du
pă ce termină cursurile zil
nice, rămin nesupravegheați 
o perioadă bună din zi, pînă 
cînd părinții lor se întorc de 
la muncă. In această perioa
dă ei își risipesc timpul inu
til. în loc să-și vadă de obli
gațiile școlare. De aceea, pen
tru a veni în sprijinul fami
liilor și al învățămîntului s-a 
inițiat forma aceasta dc semi
internat care constă, în prin
cipiu, din supravegherea co
piilor în cadrul școlii după 
orele de curs și pînă spre 
seară. Avantajul noii for
mule este, cu siguranță, ușor 
de înțeles. Dc aici și interesul 
nostru pentru experiența de 
la Școala generală nr. 2 Pe
troșani.

însoțiți de prof. Șt. Bcnde, 
directorul școlii, am făcut o 
scurtă trecere în revistă a 
„beneficiarilor" care se între
văd încă de pe acum, am

stat dc vorbă cu elevii, i-am 
urmărit la orele de pregăti
re și joc organizat, am vizitat 
sala de mese etc.

— De fapt, cum procedați 
cu copiii care s-au înscris la 
semiinternat ? — am întrebat 
pe interlocutorul nostru.

— Cind noi am pornit la 
materializarea acestei iniția
tive — pentru care am pri
mit sprijinul tuturor organe
lor locale dc partid, de stat 
și superioare pe linie de în
vățămînt — nu aveam nici o 
experiență in privința semi- 
internatului. Ne-am frămîn- 
tat, am experimentat mai 
multe modalități și am ajuns 
pînă la urmă la un program 
de lucru care ni se pare lo
gic și folositor pentru copii. 
Astfel, după terminarea 
cursurilor, cei peste 80 de 
copii din clasele I—VIII de 
la școala noastră, care s-au 
înscris la semiinternat, sînt 
conduși în ordine spre sala 
de mese...

— Vă întrerup, sala de 
mese a fost amenajată spe
cial pentru necesitățile semi- 
internatului ?

— Sala de mese a fost a- 
menajată într-o fostă maga
zie astfel că, după cum ve
deți, ea își îndeplinește as
tăzi .cu demnitate", aș zice, 
noul rol. Dar să continui, 
înainte de a intra în sala de 
mese, elevii poposesc la spă
lător. Masa este foarte con
sistentă și formată din trei 
feluri de mîncare servite în 
mod civilizat, cu atenția cu
venită față de micii noștri 
„clienți" care vin după o 
dimineață de învățătură și de 
joacă, stăpîniți de o... foarte 
sănătoasă poftă de mîncare.

... La ora 15 încep medi
tațiile și consultațiile sub în
drumarea profesorilor și în
vățătorilor de serviciu. Cla-

scle I—IV își încheie această 
activitate la ’
lelalte clase 
tîrziu.

— Cum se 
te meditații

— De la caz la caz. Copiii 
studiază in liniște, își scriu 
temele, iar unde au nedume
riri cer ajutorul profesoru
lui sau învățătorului de ser
viciu. Se fac și verificări ri
guroase, fie prin sondaj, fie 
prin .extemporale" ad-hoc, 
fie prin alte procedee.

— Care sînt rezultatele ob
ținute pină în prezent ?

— Deși e prematur să tra
gem concluzii hotărite, pu
tem afirma cu toată răspun
derea că rezultatele sînt mai 
mult decît mulțumitoare. Să 
vă dau un caz frecvent la 
noi înainte de introducerea 
noii forme de sprijinire a e- 
levilor Aveam multă bătaie 
de cap cu elevii care vaga
bondau pe străzi pină la ve
nirea părinților de la serviciu. 
Astfel, elevul C. F., din clasa 
a IlI-a își făcuse un obicei i 
după ce scăpa de la ore se 
urca în tren și se plimba 
pînă la... Simeria ori la De
va și retur, pentru că îi 
lipsea supravegherea părinți
lor. Astăzi e unul din cei 
mai cuminți și mai silitori 
elevi. A avut. în felul acesta, 
de câștigat și el și părinții 
care 
nați 
bine

desfășoară aces- 
și consultații ?

ne-au mulțumit emoțio- 
pentru schimbarea în 
a copilului lor.
Acestea ar fi rezultate 

pe planul învățăturii, dar ele 
se extind, fără îndoială, și în 
ceea ce privește viața ordo
nată a elevilor.

— Hotărît lucru. Elevii, în 
schimbul unei taxe mici, aș

C. PASCU
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Ne aflăm la mina Petriîa. 
la citeva săptămini după 
deschiderea anului de învă- 
țămint de pariid — chemat 
să constituie un instrument 
puternic de perfecționarea 
muncii ideologice, de edu
care marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a celorlal
ți oameni ai muncii, in în
făptuirea multiplelor cerințe 
ce le ridică recentele docu
mente de partid pe linia dez
voltării profilului etic și spi
ritual al omului societății 
socialiste. Față de aceste ce
rințe majore, de fond, sub ce 
auspicii și-au început activi
tatea cercurile și cursurile 
de invățâmint, care este na
tura preocupărilor menite să 
garanteze propagandei de 
partid un conținut bogat și o 
eficiență maximă in perfec
ționarea profilului moral-po
litic al comuniștilor și a ce
lorlalți cursanți ? Iată între
bări de o responsabilitate ma
joră pentru toate organele 
și organizațiile de partid, 
pentru propagandiști, pentru 
toți comuniștii.

celași timp, dorința unanimă 
de a cunoaște istoria glorioa
să a partidului nostru. Aceas
ta dorință și-a găsit expresia 
și în faptul că — de la înce
put— de la deschiderea cer
cului, am avut o prezență bu
nă, toți cursanții au dovedit

toare și pentru aceasta mă voi 
strădui sâ fac o legătură strîn- 
să între lupta partidului și 
mișcarea muncitorească din 
Valea Jiului, inclusiv din Pc- 
trila, să subliniez de fiecare 
dată învățămintele ce decurg 
din lupta partidului pentru ac-

A

Iii fața cerințelor majore de îmbu
nătățire a muncii politico-educative

Sub ce auspicii s-a
deschis noul an de
învățămînt de partid?

’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi

organizația 
studiază, 

an, intr-o 
de învăță-

— Comuniștii din 
noastră de bază 
începi nd din acest 
formă superioară 
mint — ne-a declarat propa
gandistul Petru Crăciun, de la 
sectorul X. De comun acord cu 
membrii organizației de bază, 
am hotărît să studiem istoria 
P.C.R.. Și eu, personal, am op 
tat pentru această formă : in 
anii precedent i cursanții au 
studiat Statutul partidului, pro
bleme de economie concretă 
și astfel au un nivel de pre
gătire corespunzător și, în a-

interes față de programul te
matic al cercului.

Pe lingă atenția ce o vom 
acorda asigurării unei frec
vențe cit mai bune la cursuri, 
va trebui, în calitate de pro
pagandist, să asigur ca toți 
membrii cercului să participe 
activ la. lecții, la dezbaterea 
și însușirea materialului. îmi 
dau seama de răspunderea ce 
mă așteaptă. Tocmai de aceea, 
voi acorda toată atenția do
cumentării mele, pregătirii lec
țiilor pe care le doresc să fie 
cit mai vii, cît mai convingă-

tivitatea și conduita fiecărui 
cursant, pentru perfecționarea 
personalității sale.

Am o propunere: pentru a 
spori gradul de atractivitate 
a cursului, pentru membrii cer
curilor de istoria P.C.R., să 
fie proiectate, periodic, filme 
documentare care să înfățișeze 
diferite perioade din lupta par
tidului și a clasei noastre 
muncitoare.

Mircea Matei, secretarul co
mitetului de partid al secto
rului VIII i

— Comitetul nostru de partid 
și, sub îndrumarea lui, bi
rourile organizațiilor noastre 
de bază au acordat toată aten
ția deschiderii noului an de 
învățămînt de partid. învăță- 
mîntul a fost organizat pe or
ganizații dc bază, iar propa
gandiștii au fost recrutați nu
mai din sectorul nostru. For
mele de învățămînt au fost 
stabilite în funcție dc pregă
tirea politică și de cultură ge
nerală a cursanților ceea ce 
face ca ele să răspundă pe de
plin cerințelor de perfecționa
re continuă a pregătirii lor 
politico-ideologicc. De aseme
nea, pentru a asigura o îndru
mare și un control efectiv asu
pra desfășurării învățămînlu- 
lui, membrii comitetului dc 
pariid au fost repartizați să 
sprijine direct activitatea cer
curilor, să urmărească frecven
ța cursanților precum și mo
dul cum își însușesc materialul 
predat. Aceeași propunere o au 
și birourile organizațiilor dc 
bază. Invățămintul a fost des
chis în bune condițiuni în două 
organizații de bază iar, în a 
ceste zile, se deschide și în a 
treia, din secția electrică. Pro
pagandistul cercului din aceas 
lă secție, tov. Rudolf Keiling. 
a motivat întîrzierea predării 
primei lecții prin lipsa mato 
rialului bibliografic. Trebuie să 
recunoaștem că omul a fost 
foarte aglomerat in 
timp cu sarcinile de produc
ție. Aceasta, însă, nu-1 poale 
scuza. In fine, i-am asigurat 
materialul necesar și are tout 
condițiile să recupereze râmi 
nerea în urmă. Sîntem hotărî! 
ca in noul an dc învățămînt

ultimul

I. DUBEK
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România socialistă
in imagini și fapte■
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ficare și modernizare a prepa- 
rației Lupeni.

Pornind de la ideea folosi
rii a cit mai multe utilaje 
autohtone pentru fluxul teh
nologic, îmbunătățit radical, 
al preparării, proiectanți au 
întreprins elaborarea unor 
proiecte în acest sens. Zi
lele trecute s-au predat, 
deja, proiectele de exe
cuție ale unor utilaje ca : e- 
levator cu cupe. concasor 
pentru cărbune, grătar cu 
bare rotative, dcscărcător din 
silozuri cu palete. Se re
marcă îndeosebi efortul auto
rilor de a asigura acestor u- 
tilaje un debit corespunzător, 
impus de creșterea preconi
zată a capacității totale de 
prelucrare, recurgînd pentru 
acesta la soluții moderne, 
de mare eficiență practică. 
Respectivele utilaje, la reali
zarea cărora o contribuție 
deosebită și-au adus ingine
rul proiectant Albert Schultz 
și tehnicianul proiectant Io
sif Kiss, urmează să fie fa
bricate de către colectivul U- 
zinei dc utilaj minier Petro-

■■

■■

c 
a 
o

POLITEHNIC BUCUREȘTI
La dispoziția studenților 

stau peste 14 000 cadre di
dactice, 584 laboratoare, 30 
săli <lc cursuri, 28 amfitea
tre, 82 săli pentru seminarii 
etc.

In acești ani a avut loc în
ființarea unor laboratoare le
gate direct <le activitatea 
productivă. In cadrul acestor 
laboratoare studenții iau le
gătura direct cu producția. 
Pe lingă activitatea didacti
că ei fac și o cercetare-apli- 
cativă legată de cerințele 
producției pe baza unor con
tracte.

In foto : Pavilionul central.

Noua citadelă a invățămin- 
tului superior, un adevărat o- 
rășel al studențimii, a pre
gătit pentru economia națio
nală in anii socialismului 
circa 40 000 specialiști (în
sumați și cei ce au absolvit 
studiile in vechea clădire a 
Institutului Politehnic). Peste 
16 000 dc studenți își însușesc 
in prezent in laboratoarele și 
sălile ele curs cele mai noi 
cuceriri ale științei și teh
nicii pentru a deveni cadre 
bine pregătite, corespunză
toare cerințelor actuale, tot 
mai ridicate, ale dezvoltării 
economici.

cerin%25c8%259be.au
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FOTBAL, DIVIZIA A
Rezultate tehnice

RAPID
S. C. BAC AU 
DINAMO
PETROLUL
POLI TEHNIC > 
STEAGUL ROM 
,V 
F.

CLUJ
C. ARGEȘ

JIUL 
C.F.R. CLUJ 
CRIȘUL 
„V CRA1OV. 
STEAUA
AS A.
U.T.A.
FARUL

CLASAMENT II L
1.
2.

U.T.A.
S. C. Bacău

11
11

6
6

4
3

1
2

22— 9
20—10

16
15

3. «U* Cluj 11 6 2 3 20—11 14
4. Dinamo 11 5 3 3 18—12 13
5 Steaua 11 4 5 2 13—10 13
6. F. C. Argeș 11 6 0 5 20—17 11
7. Steagul roșu 11 4 4 3 12— 9 12
R. \ S. \rmata 11 3 6 2 9—10 12
9. Rapid 11 5 1 5 15—13 11

10. Petrolul 11 5 1 5 7—17 11
11. „U" Craiova 11 3 4 4 14—14 10
12. Farul 11 4 2 5 11 — 13 10
13. Jiul 11 2 5 4 7—14 9
14. Politehnica 11 2 4 5 13—18 «
15. Crișul 11 2 3 6 5—15 7
16. C.F.R. Cluj 11 0 3 8 9—23 3

Crișul
U.T..V.
A.S.A. 
Dinamo 
Farul
C.F.R. < lu.i 
Steagul roșu

Politehnica 
„U" Craiova 
F. C. Argeș 
Steaua 
Rapid 
Petrolul
S. C. Bacău

MARȚI 30 NOIEMBRIE 1971

na v.ww-’.w.vv.

RAPID JIUL 5-1
Am trăit-o și )>c asia I O în- 

fringere categorică, chiar ustu
rătoare. O înfrîngcrc cum dc 
mult nu a mai suferit Jiul. 
Se poate totuși afirma că 
pentru cei prezenți pe stadio
nul bucurcștcan (destul de pu
țini), confruntarea dintre Rapid 
și Jiul a constituit un plăcut 
spectacol sportiv al cărui fi
nal a fost decis dc cîtcva mo
mente psihologico. Trăim cu 
convingerea și nu numai noi, 
că dacă Naidin si Stoian nu se 
pripeau în ocaziile rarisime pe 
care le-au avut, după ce ulti-

n prim plan : 
GEORGESCU

mul „inaugurase’1 tabela dc 
marcaj pc ziua respectivă, 
cursul jocului ar fi fost cu to
tul altul. La 2—0 Jiul ar fi 
putut aborda întîlnircn cu mai 
multă încredere, cu mai mult 
curaj. Timp de 20 dc 
minute însă Jiul a condus 
cu l—0. Din respect pentru 
cele cîtcva mii dc spectatori, 
pentru milioanele dc telespec
tatori, pentru onoarea propriei 
firme, elevii antrenorului Ior- 
daclte au jucat deschis, plodind 
prin calitatea și acuratețea jo
cului prestat în favoarea fot
balului spectaculos. Au inter
venit însă după 20 dc minute 
erorile copilărești ale lui Ma
tei Popescul și visul frumos al 
fliuliștilor a început sâ se spul
bere. încetul cu încetul cal
mul și luciditatea, au cedat 
locul jocului, uneori, la întîm- 
plarc, în care era vădită tea
ma oaspeților de a nu primi 
goluri. Linia de atac, atît de 
vivace în primul sfert do oră, 
deși a acționat aproape în per
manență în formula dc „cvar
tet". nu a mai găsit cheia des
chiderii apărării și ea surprin
zător de slabă a rapidiștilor. 
S-a văzut clar oă Boc și Lu-

pcscu sînt foarte departe dc 
forma care i-a consacrat. Am
bii au excelat in gafe, în in
cursiuni hazurdate, periei itînd 
de fiecare dată poarta apărată 
dc Răducanu. Norocul, sau me
ritul rapidiștilor u constat în 
acea formidabilă evoluție n mi
cului Dinu, un veritabil argint 
viu. Chiar dacă uneori s-a lă
sat impresia cedării terenului 
in fața perechii Cotorinani — 
Dodu, Dinu, ajutat cu succes 
dc Dumitra, au făcut-o pen
tru a completa lipsa dc deci
zie a propriilor fundași cen
trali. O surpriză plăcută — pen
tru giuleștcrrr — a constituit e- 
ficacitatca liniei de atac, con
dusă „din spate" de același Di
nu. Nu o dată, pusele sale in
spirate l-au găsit pe Petreanu 
în poziții ideale (ultimul a fă
cut unul dintre jocurile cele 
mai bune din carieră, ajutat 
poate și de exasperanta inde
cizie a adversarului său direct, 
Matei Popescu). In rest, cu ex
cepția lui Ncagu, Ene Daniel și 
Codreanu au jucat șters fără a 
manifesta personalitate în joc, 
avînd însă meritul de a fruc
tifica la maximum greșelile oas
peților.

5 minute după meci

Microintervm

de la cerințele obiec- 
impun, activității de

dc iarnă
Pornind 

live care 
sport și turism, sarcini deose
bite in contextul vieții sociale 
contemporane, Consiliul muni
cipal Petroșani al Organizației 
pionierilor va acorda o atenție 
deosebită organizării și desfă
șurării activității de sport și 
turism în perioada de iarnă, 
punînd în centrul activității ac
țiunile detașamentelor și unită
ților dc pionieri. întreaga acti
vitate va fi în așa fel orga
nizată încîl fiecare pionier și 
școlar să-și găsească locul său 
5n sportul preferat, dînd în fe
lul acesta caracter de masă în
tregii activități.

Pe toată perioada, se va ține 
seama dc preferințele și do
leanțele copiilor, de particula
ritățile dc virstă, îmbinîndu-sc 
astfel entuziasmul pionieresc 
cu priceperea și dorința neo
bosit ilor comandanț i-instruc-tori.

Planul de măsuri, conceput 
pc baza unor largi consultări 
a comandamentelor unităților 
și detașamentelor de pionieri, 
a com;.ndanților-instructori, ți- 
nîndu-se seama de condițiile 
concrete ale fiecărei localități, 
dc posibilitățile de organizare, 
dc baza materială a școlilor, 
oferă posibilități pentru iniție
rea și desfășurarea unor bogate 
activități sportive și turistice. 
Activitatea sportivă de iarna 
este condiționată de existenta 
zăpezii și a gheții. elemente 
favorizante și atrăgătoare care 
dau o notă specifică acțiunilor, 
care dinamizează și mobilizea
ză tineretul in sporturile de 
iarnă. Planul de măsuri va 
prinde viața incepind cu prima 
zi dc vacanță. Astfel, in pe
rioada 19—22 decembrie, în o- 
rașul Lupeni și la cabana 
Straja, se va desfășura acțiunea 
„Festivalul sporturilor de iarnă", 
la care vor participa cei mai 
buni pionieri din județ și ju
dețele limitrofe, la probele de 
schi, săniuțe, patine. Acțiunea 
va fi încheiată. într-un cadru 
inedit, prin „Carnavalul prie
teniei pe gheață".

In zilele de 27 și 28 decem
brie, cele mai bune echipe de 
handbal — băieți și fete — din 
Valea Jiului, Deva și Hune
doara se vor întrece în compe
tiția dotată cu „Trofeul vacan
ței" (a 11-a ediție). In ziua de 
23 decembrie, tot în orașul 
Lupeni pionierii și școlarii vor 
fi martorii unei pasionante în
treceri la tenis de masă, dotată 
cu „Cupa prietenilor mingii dc 
celuloid", în timp ce iubitorii 
de șah se vor întilni, din nou, 
în ziua de 24 decembrie, la 
Casa de cultură Petroșani, 
pentru a-și disputa „Cupa 30 
Decembrie", oferită de Consi
liul municipal al Organizației 
pionierilor.

In ultima vreme, datorită u- 
nor preocupări comune ale Or
ganizației de pionieri și condu-

cerilor de 
nostru s-a 
mă de activitate pionierească 
— taberele autofinanțate, la 
cabanele turistice din împreju
rimi. S-a dovedit că decorul 
natural minunat, splendoarea 
locurilor, constituie un bun pri
lej pentru continuarea procesu
lui educativ și în timpul ier
nii, contribuind la fortificarea 
fizică a elevilor, adîncind sen
timentele de dragoste pentru 
natură. Astfel dc tabere vor fi 
organizate, de majoritatea șco
lilor din municipiu, la cabanele 
Buia, Cîmpu lui Neag, Straja, 
Vulcan. Lunca Florii, Voievodu. 
In cadrul acțiunilor dc iarnă 
nu vor lipsi nici frumoasele 
excursii, care îmbină în modul 
cel mai fericit plăcutul cu u- 
tilul, contemplarea cu activita
tea intensă, copilărescul — cu 
seriozitatea muncii. Un număr 
mare de pionieri și școlari vor 
participa la excursii tematice: 
„Oameni și fapte. „Citadele ale 
mișcării muncitorești", .Locuri 
care ne vorbesc", organizate de 
Consiliul municipal al Organi
zației pionierilor. Drumețiile lo
cale vor ocupa un loc major 
în activitatea sportivă de iarnă. 
In cadrul acestora, se vor or
ganiza acțiuni de orientare du
pă semne naturale dc recunoaș
tere a urmelor animalelor săl
batice, acțiunea „Paznicii te
zaurului" pentru cunoașterea și 
ocrotirea naturii.

In centrele Lupeni, Vulcan, 
Petroșani, Petrila și Uricani se 
vor organiza carnavaluri pe 
gheată, din al căror program 
nu vor lipsi întrecerile de pa
tinaj cu accent pe probe cu 
caracter aplicativ. De aseme
nea, în luna februarie în ora
șul Lupeni, vor avea loc Con
cursurile . Patinele Văii Jiului", 
la care, pe luciul gheții, se vor 
întrece cei mai buni patinatori 
din rîndul pionierilor și se va 
finaliza acțiunea „cel mai reu
șit om de zăpadă', acțiune cu 
un larg caracter de masă. Tot 
în luna februarie, la nivelul 
detașamentelor și unităților de 
pionieri, vor fi organizate con
cursuri de săniuțe.

Pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a activității sportive 
dc iarnă, se vor lua măsuri 
pentru asigurarea bazei mate
riale. Astfel, fiecare școală va 
amenaja plrtii pentru săniuțe, 
patinoare, cluburi ale elevilor, 
se vor instrui pionierii din co
mandamente care răspund de 
activitatea sportivă, se va lua 
legătura cu posesorii bazelor 
sportive pentru utilizarea lor. 
Sin tem convinși că perioada dc 
iarnă va oferi tuturor pionie
rilor noi posibilități de recon- 
fortare fizică, de călire a orga
nismului, de educare a voinței.

școli, în municipiul 
extins o nouă for-

Frol. Victor IAȚENCO,
Președintele Consiliului 

municipal Petroșani 
al Organizației pionierilor

In autobuzul cu care ne-am 
deplasat la București, alături 
de echipierii Jiului, o pre
zență inedită : Cristian Fă
gaș. Desigur nu am ratat o- 
cazia de a solicita un micro- 
interviu celui mai productiv 
atacant a] echipei Știința Pe
troșani.

— Auzeam vorbindu-se de 
un transfer Știința — Jiul...

— Intr-adevăr. După a- 
proape 4 ani de evoluție sub 
culorile clubului Știința, iată 
că mi se oferă excelenta șan
să de a evolua în prima di
vizie. Transferul meu a

FAGAȘ

așteptarea

plicat „tratative" serioase în- I 
tre cele două cluburi, sol- I 
date in cele din urmă cu a- I 
cordul lor de a primi dezle- | 
ga re imediat. i

— Știința a fost echipa ca- |

— K/M. Și nu am să uit I 
I asta niciodată. Voi fi întot- J

I
I re te-a lansat ? 
’ — Da. Și nu
| UO.J l < ‘ V i *l . ......
| deauna recunoscător colegilor I 
I de echipă, antrenorului meu I 
I pentru ajutorul acordat în I 
I afirmarea ca jucător. Nu aș | 
I fi optat pentru acest transfer ■ 
Idacă nu intervenea dorința | 

de afirmare pe o treaptă su- ■ 
perioură a fotbalului romă- I

I nesc.
1 — Crezi că va fi ușor ?
I — Nicidecum. Dimpotrivă. I 
I Este o diferență ca de la cer I 
Ila pămint între pretențiile | 

diviziei în care am evoluat 1 
Iși acelea ale diviziei în care | 

sper să intru cit de curînd. ■ 
— Ai emoții ?

I — E firesc. Sper însă că o | 
I dată ce voi păși pe gazon a- | 
I lături de noii coechipieri să I 
I joc în largul meu. Contez | 
I mult pe sprijinul băieților. ■ 
I întotdeauna schimbarea ,.at- I 
Imosferei' de echipă poate in- . 

fluența evoluția jucătorului. I 
Iîn bine, sau în rău. Eu în ' 

orice caz, cred în prima al- I 
temativă. M-a surprins plă- • 

I cut propunerea conducerii I 
I clubuluj Jiul și doresc să o I 
I onorez printr-o comportare I

bună pe teren. |

.1

r__ _ _ ___ în I
afirmarea ca jucător. Nu aș | 
fi optat pentru acest transfer 
dacă nu intervenea dorința 
de afirmare pe o treaptă su
perioară a fotbalului româ
nesc.

— Crezi că va fi ușor?
— Nicidecum. Dimpotrivă. 

Este o diferență ca de la cer 
la pămint între pretențiile 
diviziei în care am evoluat 
și acelea ale diviziei în care 
sper să intru eît de curînd.

— Ai emoții ?
— E firesc. Sper însă că o 

dală ce voi păși pe gazon a- 
lăluri de noii coechipieri să 
joc în largul meu. Contez 
mult pe sprijinul băieților. 
Întotdeauna schimbarea ..at
mosferei' de echipă poate in
fluența evoluția jucătorului, 
în bine, sau în rău. Eu în 
orice caz, cred în prima al
ternativă. M-a surprins plă
cut propunerea conducerii 
clubuluj Jiul și doresc să o 
onorez printr-o comportare 
bună pe teren.

L. NICOLAE

CORNEL DRAGUȘIN, an
trenor federal; „Rapidul a prins 
o formă excelentă în timp ce 
Jiul a făcut cîtcva erori copilă
rești care au costat scump. In 
rest, nu au jucat rău nici pe- 
troșănenii ! Dacă aveau 2—0 în 
min. 1) situația ar fi fost alta. 
Scorul, în orice caz, este exa
gerat*.

RADUCANU : „Formidabil,
zău ! Nu mă așteptam, tăticule, 
să-i batem chiar așa! De mi-o 
înfigea Naidin sau nouarul 
(n.n. — Stoian), la 0—2, alta e- 
ra treaba!”.

COLEA RAUTU actor : „Tii, 
ce mai poftă de gol ! Și la u- 
hii și la alții. Numai că Rapi
dul a marcat, iar Jiul a ratat*.

DUMITRU ! ..Mă bucur pen
tru acest scor la care, recunosc, 
au „colaborat” și Matei Popes
cu și Suciu și arbitrul Cîmpea- 
nu".

ION CONSTANT! NESCU. ar
bitru de margine : „Am sem
nalat henț la golul trei, dar co
legul de la centru mi-a refu
zat... colaborarea. Regret că a 
fost tocmai golul care a demo
ralizat pe băieții de la Jiul".

ION CHIRILA : „Jiul a juca» 
totuși bine în unele momente.

Neagu și-a regăsit pofta de gol, 
iar Codrea, beneficiind de cle
mența arbitrilor, a colorat în 
roz o evoluție penibilă".

Ab. GEORGESCU f „Inadmi
sibil am greșit noi, nu numai 
in apărare, ci și în atac. Ra
pidul nu a avut ocazii atît de 
clare ca cele ratate de Stoian 
și Naidin și totuși a dat 5 go
luri".

SUCIU : „Am două goluri pe 
conștiință. La primul, din re
priza a doua, m-a orbit soare
le.

COTORMANI : „Auzeam vor
bindu-se că noi nu am jucat 
rău. Așa sîntem noi și totuși 
pierdem. Dacă reușeam să con
ducem cu 2—0. astăzi Jiul ar 
fi avut 11 puncte, așa însă..."

GEORGEVIC1 : „Am căzut 
după golul al treilea marcat de 
Codrea. A fost și ofsaid și henț 
dar Cîmpeanu a închis ochii".

ȘTOCKER : „Cind ei strigau 
fault, arbitrul fluiera, cînd ce
reau lovitură, el le acorda. Am 
greșit și noi mult, dar în orice 
caz cred că nu era nevoie să 
fim „ajutați” do Cîmpeanu. Nti 
înțeleg de ce i-a mai adus cu 
el pe tușieri ?'

A reda un film al jocului 
nu considerăm că este prea ne
cesar din moment cc iubitorii 
fotbalului au urmării transmi
siunea efectuată de pe stadio
nul din Dealul Spirii. Telegra
fic vom prezenta fazele cele 
mai importante : min. 9: un 
1—2 între Mulțcscu și Stoian 
care duce la depășirea lui Lu- 
pescu, șut sec al ultimului dc 
la circa 12 metri și balonul 
trece ca un bolid pe lingă Ră- 
ducanu oprindu-sc în plasă i 
Rapid 0 — Jiul 1; min. 10 : 
Naidin și Stoian ratează ocazii 
rarisime; min. 20 : Petreanu îl 
depășește ușor pc Matei Popes
cu, centrare în fața careului 
mic și Ncagu reia precis p> 
lingă Suciu: 1—1: min. 21 
Stoian ratează o ocazie cxce 
lentă; min. 31 : Georgescu săi 
vează echipa dc un nou gol 
degajînd de pe linia porții; 
min. 30: combinație Dinu — 
Dumitru — Petreanu, centrare 
înaltă, Ncagu lasă balonul să 
treacă și Codreanu scutură 
plasa porții lui Suciu : Rapid 2 
— Jiul 1; min. 42: Codrea își 
aranjează balonul cu mîna. un 
șut cu „șpițul" și, 3—1; min. 
■13 Mibai Marian ia locul lui 
Matei Popescu întărind consi
derabil defensiva Jiului: min. 
60: Ncagu șutcază de la 1G 
m. Suciu e „orbit" de soare și... 
4—1; min. 65 Stocker vede 
-galben” în fața ochilor: min. 
77 : combinație Dinu — Neagu 
șut de la 16 m al ultimului, 
Suciu blochează dar scapă și 
Ene Daniel reia în plasă 5—1; 
min. 85 Stoian trîntit în careu 
dar... nu se acorda nimic.

Brigada de arbitri (din Cluj) 
avîndu-1 la centru pe Ion Cîm- 
peanu a condus cu scăpări (de- 
favorizînd ambele echipe dar 
mai ales pe cea vizitatoare).

Q Cind a marca! Nloian, in atei minut 9, dați-mi voie 
- ■ ■ “ am țlrit in mi!» I Și, (le-acolo, dc... sus.

in... fotoliu, in minulul 40, la golul lui 
un adevăr: ocaziile risipite tu nonșa- 
sc răzbună crunt! ț Despre celelalte 
cuvinte: U.T.A., obosită, pierde prima 
campionat ; Petrolul este una din cele 

mai... subțiri formații de primă divizie ; F.C. Argeș — cu 
Dobrin in formă maximă — iși . pierde pe drum adver
sarii ; Dinamo rișfigft fără eforturi deosebite in fața Crișu- 
■ ui ; S.C. Bacău va avea un CUVfnt dc spus in actuala ediție 
a campionatului (și Rugiubei. dc asemenea): Brașovenii, 
încet dar sigur, acumulează puncte... albe pentru zile negre; 
se conturează începutul revirimentului echipei Ini........ don
Gil de ciorap verde" (cum ii numea lacoban pc V. Mărdă- 
reSCU). Ce să mai credem despre baschctbalișfli lui Then 
dor S/ilagyi ? Au pierdut, acasă, adică... la Lupeni. in fa(a 
celor mni slabi adversari. Ce facem cu acești băieți buni, 
tovarășe profesor ? Ii lăsăm să se piardă ? Oare, cine e vi
novat ? Dacă va fi nevoie, — vom afla ! Adrian Pfiunescu 
si-a suspendat rubrica din „Sportul . • Șterse și lipsite de 
nerv, ultimele rubrici sportive din revistele literare „Astra 
(nr. 10) și „Vatra" (nr. 8) 0 Juniorul hunedorean Cornel 
Popovici — in lotul republican de tenis dc masă. 0 La Bu
enos Aires, Hie Năstase a pierdut finala cu Franulovici. 
0 In rurind. pc micile ecrane, din nou patinaj artistic. De- 
abia așteptăm I 0 S-a terminat turul in intreccrea divizio
narelor B de fotbal. Pc primele locuri, meritoriu, s-au cla
sat Sportul studențesc (învingătoare la Rm. Vilcea) și C S.M. 
R«*>ița 0 Gheorghe Dragomirescu despre Bucos: , ..Are o 
marc vitalitate și posibilități dc a acoperi bine terenul". Un 
bun rugbist despre alt bun rugbist ! Loialitate și sinceritate! 
0 Am auzit niște „treburi". Se zice că in tampiunalul ju
niorilor, dacă n-ai barbă, poți juca chiar dacă ai stagiul 
militar satisfăcut.. Vom încerca să obținem amănunte. 
0 Miine, din nou Pe stadion : Jiul — „U* Cluj. 9 + 2= 
Unsprezece puncte, să n-avem vorbe !

să vă mărturisesc că 
iim coborît resemnat 
I odrcA, medilind la 
lanță se răzbună. Și 
meciuri «Ic A. otova 
partidă din actualul

Nicolae LOBONT

Cil

curînd, pe pirite...

Pe urmele unei sancțiuni

am

Vădit afectat de vestea suspendării sale, 
G. Tonca ne-a vizitat Ia redacție, rugîndu-ne 
să-i publicăm o scrisoare adresată forurilor 
superioare din fotbalul nostru. Fără a fi con
vinși că va mai putea să „remonteze** ceva

din pedeapsă, ii îndeplinim dorința, conside
red 
terii Jiului, vor 
dașului stingă jiulist 
nuare, ca pe același

că, cel puțin susținătorii săi, supor- 
Jiului, vor crede in nevinovăția fun- 

și-I vor trata, in conli- 
vajnic apărător...

eu.„“
N. E.

BASCHET

„Meciul nervilor“ 
va fi decisiv ?

Duminică, cea de 
tapă a turului 11 al 
tului diviziei B la baschet mas
culin, a programat o nouă în- 
tîlnire în sala de sport din Lu
peni : Știința Petroșani — Con
structorul Arad. Se părea că 
după victoria obținută în eta
pa trecută in compania Voinței 
Timișoara, studenții vor abor
da jocul cu Constructorul cu a- 
ceeași seriozitate și 
dar... nu a fost așa.

Har ne-a fost dat 
un asemenea meci, 
sub impulsul nervilor, neprevă
zutului și chiar spectaculosului. 
Jocul a început sub semnul e- 
chilibrului, notă care a rămas 
valabilă pînă în min. 14 cind 
Știința conducea cu 20—19. Din 
acest minut insă oaspeții „prind" 
un moment de relaxare a stu
denților (cam de multe ori au 
fost asemenea momente pe 
parcursul partidei I) și înscriu 
consecutiv 7 puncte, ceea ce le 
aduce un avantaj substanțial 
(min. 17 ; 27—20). Pînă la pau
za gazdele nu reușesc decit re
ducerea diferenței : 32—28. Spe
ram ca timpul de odihnă să fie 
un sfetnic bun pentru studenți 
dar ei au continuat să joace 
în aceeași manieră, adică foarte 
slab, și asta tocmai în fața ul
timei clasate. Același joc bă- 
trînesc, cu aruncări la coș 
ineficace ale gazdelor, îi ajută 
pe oaspeți să obțină în minu
tele următoare o detașare de 
scor care determină pe mulți 
spectatori să considere meciul 
jucat (în min. 33 scorul era 
mai mult decit convingător : 
56—42 pentru oaspeți).

Din acel minut studenții, 
parcă renăscuți din propria ce
nușă. pornesc o luptă epuizan
tă c'i adversarul, cu scorul și 
cu acele cronometrului. Ei reu
șesc cîteva acțiuni care 
speranțele in victorie, 
cu 60 de secunde de 
final al partidei, Știința condu
cea chiar cu 63—60. Efortul de 
voință, dăruirea permit oaspeți
lor egalarea situației grație ex
celentului Kabat (duminică, de 
departe cel mai bun jucător

a treia e- 
campiona-

să vedem 
desfășurat

renasc 
înainte 
fluierul

de pe teren) i 63—63 și... pre
lungiri.

Așadar, în acest „supliment" 
în care Știința joacă fără trei 
jucători de bază, Șturek, Bo- 
chiș, Buzdugan, iar Construc
torul fără Schmidt și Lenart, 
toți eliminați pentru cinci gre
șeli personale, jocul capătă o 
nuanță de dramatism în care 
cei cu nervii mai tari aveau să 
învingă. Din păcate, aici, în a- 
ceste momente, studenții nu-și 
dau seamci cît de prețioasă 
poate fi victoria și dau arăde
nilor posibilitatea să se des
prindă în învingători finali : 
73—71. Francise March și Dra- 
goș Oprea, ambii din Timișoa- 

au arbitrat mulțumitor.ra,
Hie CIUNGU
corespondent

„O întrebare
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a F.R.F. 
a dictat, în urina ședinței din 
24 noiembrie, suspendarea 
mea pe două etape. Am ră
mas, mărturisesc sincer, pro
fund surprins de această mă
sură neașteptată, pe care o 
consider arbitrară. De ce ? 
Să încerc să-mi susțin afir
mația.

In cronica meciului Jiul — 
Dinamo București, publicată 
în ziarul „Sportul* din 18 no
iembrie a.c.. Constantin Fi- 
rănescu, referindu-se Ia ten
siunea nervoasă în care s-a 
disputat partida susamintită, 
remarca : „La o astfel de in
trare dură a lui Tonca, s-a 
accidentat Dinu, care, însă 
nici el nu fusese pînă atunci 
un mielușel". Cum s-a întîm- 
plat, de fapt. L-am atacat pe 
Dinu, din față, prin alune
care, fără intenția de a-1 
lovi. Tn momentul în care 
Cornel Dinu a căzut, gîndin- 
du-mă că fără să vreau, l-am 
atins, i-am cerut scuze și 
l-am ajutat să se ridice. Nu 
am primit nici o observație 
de la arbitru, nu mi s-a ară
tat cartonașul galbcn.(l) A 
fost, dacă mă pot exprima 
astfel, un fault obișnuit de

Menționez, știam,

perfect conștient de faptul 
că, oricare ar fi fost miza 
jocului, oricît ar fi fost de 
mare înfruntarea din teren, 
nu am dreptul ca, printr-o 
ieșire mai nelalocul ei, să 
accidentez vreun component 
a) lotului național, să dimi
nuez potențele selecționatei 
țării. Mircea Lucescu poate 
confirma cu cite menajamen
te l-am tratat, ca adversar 
direct... După meci, am pri
mit, pentru jocul prestat, fe
licitări din partea observa
torului federal C. Braun — 
Bogdan iar a doua zi> tot ca 
urmare — cred eu — a 
nei partide pe care am 
cut-o, am fost inclus în 
chipa etapei", publicată 
ziarul „Sportul".

Și-atunci, mă întreb 
mine, vă întreb pe dv,, 
treb pe toată lumea, întreb 
comisia care m-a sancționat, 
pentru ce mi s-a luat drep
tul de a-mi ajuta echipa toc
mai într-o perioadă grea, de 
ce s-a pronunțat asupra mea 
o pedeapsă atît de 
Deși s-au scris, în 
celui meci, lucruri

bu- 
fâ- 
,.e- 
în

pe 
în

aspră ? 
urma a- 
nu prea

măgulitoare la adresa sub
semnatului. am continuat să 
fiu, cu gîndul, alături de 
Dinu și m-am bucurat cind 
am văzut scris, negru pe alb, 
că accidentul său nu prezin
tă îngrijorare, lucru care 
m-ar fi întristat pentru că 
n-am avut, repet, nici o in
tenție. nici măcar tăinuită, 
de al accidenta. L-am 
apreciat întotdeauna pe 
Dinu, i-am admirat jocul în 
partida decisivă cu Țara Ga
lilor. îl cunosc de mult și nu 
înțeleg — pentru că bănu
iesc că din cauza asta stau 
acum pe tușă — de ce am 
fost suspendat ? Echitabil, da
că e să punem problema ast
fel, era. în ultima instanță, 
ca dacă trebuie să fie cineva 
suspendat neapărat pentru 
dur'tăți, atunci să fim amîn- 
doi.

Faceți-mă să înțeleg ce s-a 
întîmplat? Ce a intervenit? 
Cine a intervenit?

Acestea sînt întrebările 
mele...

Gogu TONCA 
component al divizionarei A 

Jiul Petroșani

___ aude că, Tonca ar fi fost suspendat din 5, 
cauza unui schimb nu prea prietenos de ..amabilități" cu Y 
(ușierul. S-ar putea ! Dar de ce n-a fost eliminat de pe teren < 
pentru insulte, dacă ar fi fost așa ? (

N. R. Se mai

«

P. S 1. Să știți că a fost gol ; 2. Ri ic un și nv> absen
ța lonenilor din divizia O ; 3. Haideți sa analizam o țel și 
comportarea „idolilor* noștri.

Doar arbitrii sint de vină
Recent, pe adresa redacției a sosit o scrisoare în care un 

anume R. Giani (din Lonea) ne comunică că a .citit cu 
multă atenție articolul „Bilet întreg pentru... un sfert de 
meci', apărut in pagina sportivă a numărului nostru de 
marți 23 noiembrie". Ne-am bucurat că problemele tratate 
de noi sint urmărite cu interes de cititori, dar sinceri să fim 
nu pricepem de ce cititorul nostru, referindu-se la susnumi- 
tul material, pune în discuție echitatea arbitrului Francise 
Barna în jocul dintre Minerul Vulcan și Minerul Uricani.

Tovarășe R. Giani. noi știm că arbitrii greșesc, chiar de 
foarte multe ori și uneori inexplicabil. Ne este însă foarte 
greu să atribuim insuccesele echipei Parîngul Lonea. al că
rei suporter înflăcărat sînteți, numai „cavalerilor fluierului". 
Ar fi, deci, greșit să blamăm, precum o faceți, personalita- 

a tuturor arbitrilor, ignorînd complet lipsurile manifestate 
» unele modeste echipe din campionatul județean.

Se pare, de asemenea, că dumneavoastră (și ceea ce este 
mai grav, nici (ușierul de care vorbiți) nu cunoașteți întoc
mai regulamentul jocului de fotbal. Vă Indicăm răsfoirea 
lui cu atenție in mod special In aliniatul ce se referă Ia 
modul de executare a loviturilor de la II m.
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Noul an de învățămînt de parfid
sâ asigurăm desfășurarea la 
nn nivel superior dr eficiență 
•' întregii activități dc propa
gandă.

Dkmisie Fsrkaș, » 
organizației de bazâ a 
lui VI .

— In cercul care 
ncaxă In organizația 

două lecții ; prezența a 
lună, iar. ceea ce c mai 
portant. propagandistul s-a 
rentat bine pregătii Spre a ; 
sigura o eficiență sporită învi 
țămîntului. ,>m încredințat 
sarcini pr 
roiihij în 
lizaren 
să participe efectiv ’ 
lecție, spre a urmă 
fum participă rursni 
bateri, mai mult 
animatorii disc 
vcască drept < 
• cilalțji cursanti în c 
vește 
predat, 
fn

vrctarul 
scctoru-

fimcțio- 
noastră 

bază au fost predate deja 
fost 
im- 

pre- 
a-

rise membrilor bi- 
Irgăturâ cu mobi- 

eursnnților cerindu-le 
la fiecare 

ări modul 
unții la dez- 

c hiar. să Tie 
■uț iilor, sâ ser- 
cxcmplu pentru 

?ce«i ce pri- 
însușirca materialului 
dezbaterea problemelor 
îsă legătură cu mun- 

ji conduita membrilor co
lectivului nostru. Pentru a sti
mula și întări răspunderea 
rursanților în ridicarea pregă
tirii lor politico și ideologice. 
Ic vom solicita să prezinte scur
te informări politice în adună
rile de partid precum și infor
mări în legătură cu modul 
cum se preocupă de studiul 
individual, de lărgirea conti-

nuă n orizontului lor ri< cu
noștințe.

Alexandru Marinei, | p. 
gândiși, sectorul XI i 
— Mi s-a încredințai In acest 
an o formă dc învăț««mint su
perioară — dc educație mnral- 
cctățcncascâ. După 10 .mi dc 
cînd sînt propagandist, soco
tesc ră. pentru prima oară, mă 
așteaptă o sarcină deosebit dr 
dificilă. Aceasta atit în ce 
privește marile exigențe jx- ta
re le pune partidul prin ulti
mele documente în fața mun
cii politico-educative, pe linia 
perfecționării personalității mo
ral-politic a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii. < It și 
prin faptul că problemele dc 
etică — spre n obține o efica
citate maximă — se cer dezbă
tute în strînsS legătură cu viața, 
cu aspectele concrete cele mai 
stringente ale comportării oa
menilor. E o sarcină grea dar 
dc marc cinste, iar documen
tele plenarei Comitetului Cen
tral, cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ccaușescu. constituie 
pentru mmc nu doar un pu
ternic îndemn în îndeplinirea 
ci. dar și un ajutor dc mare 
preț, un îndreptar valoros în 
muncă. Voi depune toate e- 
forlurile spre a fi la înălțimea 
programului grandios elaborat 
de partid privind formarea o- 
mului nou.

Am încheiat discuțiile noas
tre în legătură cu deschiderea 
noului an de învățământ do 
partid cu tov. Tiberiu Svoboda.

■.'ful comisiei dc propagandă 
dc pe Hngă cornițelor de par
tid al minei:

Noul nn dc învățământ 
•Ic partid la mina noastră A 
fost organizat în spiritul in
dicațiilor conducerii superioare 
dc partid, a concluziilor reie
șite din consfătuirea activu
lui dr partid «lin domeniul i- 
deologiei din luna iulie a. c. 
Întregul sistem dc învățămlnt 
a fost reorganizat, cercurile șl 
cursurile sînt constituite pc 
organizații dc bază, propacnn- 
dișlii fiind selecționați din a- 
crlrași organizații. In ce pri
vește natura cercurilor, nm op
tat pentru forme dc învățămînl 
superioare — cercuri de stu
diere n istoriei P.C.R., dc e- 
ducație moral-cetățenească.
Pentru ca'drclc tehnice, func
ționează un cerc de economic, 
pentru membrii organelor dc 
partid — un cerc de construc
ție dc partid, iar pentru mem
brii dc partid noi primiți — 
un cerc de studiere a statutu- 
lului P.C.R. Privind ciclurile 
dr expuneri, temalicile lor au 
fost stabilite pe baza ultimelor 
doeumentc de partid, a legilor 
adoptate dc ultima sesiune 
M.A.N. Toți coi 1 300 dc co
muniști și cei 300 tovarăși fă- 
i de partid cuprinși în învă- 
țămînt sînt lîolărîți să mun
cească cu stăruință pentru în
sușirea ultimelor documente de 
partid, n politicii partidului.

O problemă concretă : desfă
șurarea activității cercurilor și

cursuriîoi. In acest cop nm în
tocmit un grafic, a cărui rCsper- 
i;,>r c'tv urmărită îndeaproape 
dc membrii comisiei dc propa- 
i .rndâ care informează lunar co- 
miletul dc partid despre desfă
șurare;! înviițămîntului. Dat fiind 
că în curînd se va trece și la 
mina noastră In programul de 
muncă de fi orc. am slabilit li
nele din măsurile cc s< Impun 
pcniru desfășurarea optimă a 
Invăț&nuntului în noile condiții. 
In încheiere, țin să solicit spri
jinul cnbineltilui municipal dc 
partid atît în ce privește instru
irea propagandiștilor, cit și în 
ce privește îndrumarea lor me
todică. pe teren, de către lectorii 
cabinetului. Sâ fie ilică acest 
ajutor mai substanțial decît în 
anii trecuți,

...Toate în ordine. Am cerut 
totuși, la sfîrșitu] dialogului cu 
Iov. Svoboda, o precizare pri
vind deschiderea noului an de 
fr.vâțămînt. Am căzut dc acord, 
pe baza datelor furnizate și dc 
ceilalți interlocutori — că exis
tă deja cercuri care nu țin pa
sul cu graficul întocmit. Așa 
sînt cercurile de la secția elec
trică și de la sectorul XI în care 
încă nu s-a predat prima lecție. 
Concluzia se impune de la sine : 
intențiile sînt bune : dar spre a 
Ie finaliza, spre a conferi noului 
an de învățămînl conținutul și 
eficiența ce le reclamă viața, 
controlul și îndrumarea activi
tății dc propagandă din partea 
organelor de partid trebuie să 
fie pe măsura exigențelor.

1)

la

de muncă
drumarea comitetului d< partid 
și coordonarea specialiștilor din 
Centrala cărbunelui — să ac
ționeze cu promptitudine și fer
mitate pentru a se asigura ca 
fiecare miner din brigadă, fie
care muncilor sâ cunoască cu 
precizie atribuțiile cc-i revin 
din fișa de sarcini ce se va 
înmîna — intr-un cuvînt toți 
membrii colectivului să acțio- 
n< zc in spiritul unei discipline 
de producție perfecte și în de
plină concordanță cu normele 
dc securitate a muncii.

Adoptfnd programul complex 
dc măsuri, factorii din condu 
cerea politică și tehnico-admi 
nistrativfi n minei au venit în 
plenară cu observații critice, cu 
siigpstii și propuneri în com
pletarea ansamblului de măsuri 
preconizate pentru reușita tre
cerii la regimul de lucru dc 
6 orc pc schimb în subteran. 
Minerul șef de brigadă Aurel 
Cristca, normatonil Mircca Bo- 
lunduț, tehnicianul Nandra 
Ccuță. maistrul mecanic Gh. 
Buftea, inginerii Victor Ghioan- 
că, l irgil Stăncscu, Eugen Niță, 
loan Brinzan, Alexandru Cer
nita, contabilul șef al minei 
Eugen Șcrbănescu, secretarul 
comitetului de partid, tov. Du
mitru Iler, ing. Otto Abraham, 
director economic comercial al 
Centralei cărbunelui s-au re
ferit în principal la : necesi
tatea completării în magazia 
exploatării a necesarului de 
piese dc schimb pentru echi
pamentul de susținere hidrau
lică și rezolvarea problemei 
cuțitelor pentru tăierea cărbu
nelui cu combina pe stratul 3: 
respectarea întocmai de către 
fiecare muncitor a schimbului 
în care a fost împărțit și pre
venirea absențelor de la lucru: 
respectarea angajamentelor 
foaia de acord: asigurarea 
tificicrilor și eșalonarea 
conform cerințelor zilnice
fronturile pe care Ie deser
vesc; creșterea răspunderii și 
competenței personalului elec
tromecanic în executarea revi-

Deplina reușită a acțiunii 
trecere Iu programul redus 
muncă ît> subteran solicită din 
partea fiecărui om al minei 
mai multă preocupare, dăruire 
pentru îndeplinirea ireproșabilă 
a propriilor sarcini dc serviciu. 
In lumina acestui deziderat ma
jor, Iov Dumitru Her, secreta
rul comitetului de partid a sub
liniat rolul deosebit pc care îl 
are munca politică de la om 
la om, ridicarea eficienței a- 
cestci munci la înălțimea .ictua- 
lolor exigențe.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
Ghcorghc Fcicr, secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
a făcut prețioase recomandări 
comitetului de partid și comite
tului de direcție, tuturor ca
drelor tehnice din conducerea 
minei privind pârghiile de or
din tehnic și politi<o-organi/a- 
toric prin care trebuie acționat 
pentru a se trece cu deplină 
reușită la regimul redus dc 
muncă în subteran, a se înde
plini indicatorii do plan 
asigura realizarea unor 
corespunzătoare pentru 
în noile condiții. Este 
necesar — a arătat vorbitorul 
— ca organul dc conducere co
lectivă să înmănuncheze propu
nerile și sugestiile salariat ilor 
referitoare la trecerea la schim
bul do 6 ore, îmbogățind pro
gramul general al minei, să 
se rezolve cu maximă opera
tivitate problemele ce le mai 
ridică aprovizionarea tehnico- 
matcrială, completarea dotării 
cu utilaje și a necesarului de 
piese dc schimb, să se adopte 
soluția cea mai potrivită pen
tru ca schimbul de revizii și 
reparații să fie plasat cît mai 
economicos, cît mai eficient, iar 
Ia fronturile productive sâ se 
lucreze cu randament maxim. 
Organele și organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. tre
buie să mobilizeze toate for
țele colectivului pentru a se 
pune totul la punct în lumina 
programului de măsuri stabilit, 
îneît din prima zi cu regim de 
lucru de 6 ore să dea rezul
tate din cele mai bune la mina 
Aninoasa.

de 
de

rampa dc la orizontul IX 
medul ia puțul principal nord 
în vederea punerii în funcția 
ne a acestei lucrări miniere 
ncecsnrc pentru introducerea 
în mină a întregului personal 
pc la puțul respectiv; crearea 
unor iniei depozite dc mate
riale în panelele adecvate din 
subteran i arc să asigure neee 
sarul dc aprovizionare a fron
turilor dc lucru pentru 24 ore; 
organizarea locurilor dc muncă 
productive și a activității dc 
deservire dc așa manieră în
eît efect i’ 
crească 
cele 
luat, 
lății 
dr efective pc locuri dc muncă 
care au fost făcute dc con
ducerile sectoarelor să fie res
pectate întocmai, pentru a se 
asigura plasarea abatajelor așa 
cum s-a prevăzut.

Realizarea normelor în 6 ore, 
în loc de 8, de către munci
torii din lucrările direct pro
ductive impune ca personalul 
de regie să asigure o deservi
re exemplară a locurilor de 
muncă pentru ca în abataje și 
Ia lucrările de pregătiri să nu 
existe timpi morți, ca toate 
problemele dc aprovizionare 
tchnico-matcrială să fie rezol
vate în totalitatea lor, ca lu
crările de revizii și reparații la 
utilaje să se îmbunătățească 
atît sub raport operativ cît și 
calitativ, ca asistența tehnică la 
locurile de muncă să-și sporeas
că valențele eficienței, ca dis
ciplina și responsabilitatea în 
muncă șă se * ’ 
loate aspectele, 
tuturor acestor exigențe 
necesar ca personalul tehnico- 
ingineresc — în lumina progra
mului dc măsuri elaborat de 
comitetul dc direcție sub în

ivclc din abataje să 
cu 5 la sută față de 

actuale ș. a. S-a accen- 
insistent, asupra necesi- 

imperioase ca împărțirile

și a se 
salarii 
mineri 
urgent

zice- simbolice, au posibilita
tea, cum spuneam, să consu
me o mâncare caldă, consis
tenta, preparată proaspăt. De 
asemenea, ei iși formează de
prinderi de viață ordonată 
și civilizată. Jn felul acesta, 
școala iși extinde mult ro
lul. intervenind acolo undo 
pînă acum putea face prea 
puțin.

— Cine v-a ajutat efectiv 
în realizarea amenajărilor 
necesare bunului mers a) »«•- 
miintcmaCului ?

— In afară de forurile 
menționate mai sus aș vrea 
să reliefez ajutorul primii de 
noi din partea conducerilor 
U.U.M.P și E. M Dilja, p r- 
cum și al părinților unor c- 
levi de-ai noștri, cărora Ic 
mulțumim și pe această cale.

Am discutat. în continua
re. eu mai mulți elevi în le
gătură cu scmiinlernatul și 
toți au ținut să ne spună că 
se simt foarte bine aici, că 
au scăpat do complexele de 
inferioritate încercate pe tim
pul cînd nu își pregăteau cu 
grijă lecțiile, că sint mai bi
ne hrăniți și chiar mai odih
niți. Astfel, Maria Lăzăresc, 
din clasa a VH-a, nc-a vor
bit despre ajutorul profeso
rilor, despre întrajutorarea e- 
levilor. despre masa foarte 
bună p<=» care o servește zil
nic și despre rezultatele sale 
școlare cam sînt mult mai 
bune decît înainte. De ase
menea. Florin Humăială. tot 
din clasa a Vll-a. care îna
inte- era slab la limba româ
nă și la matematică, nc-a 
mărturisit cu mîndrle că a 
făcut progrese substanțiale de 
cînd frecventează semiinler- 
natul. Am amintit doar două 
cazuri, dar ele sînt. după cum 
atestă cataloagele și spusele 
profesorilor, generale, extln- 
zîndu-se la toți elevii din ca
drul semilnternatului. Faptul 
acesta ne îndreptățește să 
credem că experiența do la 
Școala generală nr. 2 din Pe
troșani este deosebit de inte
resantă și ca trebuie încer
cată și Ia alte școli din Va
lea Jiului.

din 
ar- 
Jor 
ia

întărească sub 
In contextul 

este

So inn

L. Radulescu

(Lrmare din png. 1)
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premiera 
aloroase. De 
municipiului 

prin 
acest

19,00 Breviar juridic.
19,15

se va 
cinci- 
trans- 
puleți 
aceste

nnlut. cînd a avut loc 
variantelor mai 
sltfel, locuitorii 
nostru au avut prilejul, 
expoziția organizată in
sens la Casa de cultură, să-și 
spună părerile și să vină cu 
pro puneri concrete pentru a 
completa imaginea viitorului 
centru al orașului Petro
șani. In prezent această lu
crare este in stadiul de proiec
tare. urmind ca la începutul a- 
nului 1972 să se contureze pri
ma formă a acestor lucrări in 
stadiu) de S.T.E. Documenta
ția dc execuție a centrului o- 
sașului Petroșani va fi elabora
tă în cea de-a doua parte i a- 
MJitui, cind de fapt, este pre
văzut a fi afacat, in conformi
tate cu prevederile acestei do
cumentații, primul obiectiv 
important — un modern maga
zin universal.

1 : .Dorim ca prin intermediul 
«arului să aducem la cunoștin
ța populației ce anume 
rezolva concret în acest 
na] privind depoluarea și 
portul în comun. Ce ne 
spune în legătură cu 
probleme ?

R : Depoluarea atmosferei și 
e apei din Valea Jiului a pre
ocupat intens, in ultimul timp, 
mai multe organe de resort. în 
sropul soluționării parțiale dar 
definitive a acesteia. De fapt, 
poluarea atmosferei este strins 
legată de folosirea pentru în
călzire a cărbunelui. In cazul 
cind va fi posibilă înlocuirea 
acestuia cu alt combustibil, (e 
una din soluțiile ce se studiază) 
depoluarea se va rezolva de la 
sine intr-o însemnată măsură.

In privința transportului in 
comun, se va acționa in 
rinuare pentru 
cestuia, pentru 
confortului in 
deschiderea de 
transport, reconsiderarea 
tarife, construirea unei noi ba
ze de transport in comun și a 
numeroase stationarc. Trebuie 
să menționez faptul că incepînd 
m anul 1972 se vor îmbunătăți 
unele trasee dc transport ca de 
exemplu : modernizarea dru
mului Lonea — Cimpa, l ri- 
rani — Cimpu lui Neag. Petro
șani — Maleia, trasee mult so
licitate și prin caracterul lor 
turistic.

1 • Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale populației 
din Valea Jiului, ce acțiuni va 
întreprinde Consiliul popular 
municipal și cum intenționea
ză să le realizeze ?

R: De fapt, tot ceea ce se 
întreprinde nou, în prezent, 
are o destinație precisă : îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de viață materiale și spi
rituale ale oamenilor muncii. 
Grija permanentă manifestată 
de organele de partid și de stat 
pentru a crea posibilități de 
organizare superioară a existen
ței iși pune amprenta din plin 
și pe meleagurile Văii Jiului. 
Acțiunile ce ni le-ani propus 
pentru această perioadă — o 
parte din ele —, au fost deja 
aduse la cunoștința cetățenilor 
— sint numeroase. Uncie din

con- 
disciplinarea a- 

imbunătățirea 
genera), pentru 
noi trasee de 

unor

acestea depind direct ele noi — 
și ei nd afirm acest lucru mă 
gindesc la obiectivele ce le am 
stabilit să le realizăm prin ac
țiuni patriotice de masă, și care, 
vor avea, fără îndoială, o influ
ență favorabilă și imediată a- 
supra condiților de viață ale 
cetățenilor.

Considerăm însă că cea mai e- 
sențială problemă, cu influențe 
directe, pozitive, asupra nivelu
lui dc viață și civilizație al 
populației municipiului nostru 
este aceea a gazeificării Văii 
Jiului. Sintem convinși că în 
viitorul apropiat își vor găsi 
de asemenea, rezolvarea și pro
bleme ca termoficarca și depo
luarea care preocupă populația 
municipiului și sînt in atenția 
organelor de resort.

Desigur că tot ce ne-am pro
pus să' realizăm în acest cin
cinal presupune o rezolvare co
rectă a tuturor problemelor ca
re condiționează atingerea o- 
biectivelor înscrise pe agenda 
noastră de lucru, deoarece im
portantele fonduri materiale și 
bănești alocate in arest scop 
implică, in același timp, răs
punderi deosebite pentru utili
zarea lor cu maximum de chib
zuință. Numai in măsura în 
care noi vom dovedi capacita
tea de a gospodări judicios 
fondurile de investiții social- 
culturale. va exista certitudi
nea înfăptuirii obiectivelor 
cestui cincinal.

Dc aceea, consider că 
din cerințele prezentului este 
tocmai dezvoltarea spiritului 
gospodăresc pentru a determina 
adaptarea operativă la schim
bările ce intervin. In acest fel 
vom putea transpune in viață 
prevederile planului de dezvol
tare econoinico-socială pe pe
rioada 1971—1975, contribuind 
intr-adevăr la ridicarea muni
cipiului Petroșani din punct de 
\edere urbanistic și edilitar.

F8IUM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Meridianul Zero (29 no
iembrie — 1 decembrie); Re
publica : Secretul Planetei 
maimuțelor (29 noiembrie — 
1 decembrie); LONEA — Mi-

nerul : Frații Saroian (29 no
iembrie — 1 decembrie);
VULCAN ! Ccaikovski, seriile 
1 și II (29 noiembrie — 1 
decern brjie).; LUPENI — Mun
citoresc : Așa am venit (30 
noiembrie decembrie).

zii lor și reparațiilor: necesi-
tatca unei mai bune dirijări
din partea S.T.R.A. a autoca-
raioanelor solicitate de exploa-
tare pentru rezolvarea proble-
inelor de aprovizionare ș. a.

STOGUL RC$U
Electrificarea - 
în stadiu final

Locuitorii din Cîmpu lui 
Neag au în dorință de a ve
dea terminată cît mai repe
de electrificarea, 
de deputați, 
munci patriotice la săparea 
gropilor necesare pentru stîlpi 
ajutînd electricienii chiar la 
înălțarea stîlpilor. A.șa cum 
s-a prevăzut, 
localității se 
acest, an.

0 nouă

Mobilizați 
efectuează

electrificarea 
va termina în

C. MARCU

grădiniță
La începutul lunii noiem

brie, în cadrul casei de copii 
din localitatea noastră, și-a 
început activitatea o grădi
niță ce era mult solicitată 
de cetățenii din circumscrip
ția electorală nr. 2. Activita
tea grădiniței este coordonș- 
lă de două cadre calificate. 
Mobilierul a fost procurat cu 
sprijinul E.M. Uricani. Tot 
ceea ce s-a făcut pînă acum, 

realizat prin forțe pro-

C. GHEORGHE

Așteptăm măsuri
Despre unitățile T.A.P.b. 

din orașul nostru s-a mai 
scris. Uneori elogios, alteori 
critic. N-a fost trecut cu ve
derea nici faptul că restau
rantul a fost frumos renovat, 
că e aprovizionat din abun
dență cu mîncăruri și bău

I
I
§

18.0H Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și 
profesională, 
subterane*.
NEA PREZINTĂ PRO
FESIUNEA DE MECA
NIZATOR MINER.

18,30 Revista literară TV.

au condus la recuperarea unor 
rămîneri in urmă din perioada 
1—29 noiembrie și îndeplinirea 
și depășirea planului la pro
ducția brută de cărbune pe an
samblul unităților Centralei 
cărbunelui. Raportind acest 
succes minerii, inginerii și teh
nicienii exploatărilor carbonife
re din municipiul nostru iși 
concentrează in continuare e-

turi într-o gamă variată. Dar 
chiar dacă am vrea să-l lău
dăm la concret, n-o putem 
face deoarece n-are firmă și, 
deci, nici nume. Tot 
firme sînt și bufetele 
Sterminos și Cîmpu lui Neag. 
Ne gîndim că, dînd acest 
semnal, se va găsi cineva ca
re să se ofere să ..boteze11 
unitățile T.A.P.L. din locali
tatea noastră.

Corespondenții 
și cititorii despre 

localitatea lor

fără 
din

nostru au organizat controa
le în gospodăriile individua
le ale cetățenilor. Echipele, 
formate în acest scop, au vi
zi lat cătunele Valea de Brazi. 
Dinoni, Popești, Balomir și 
Mailat, dînd indicații cetățe
nilor privind măsurile nece
sare pentru prevenirea in
cendiilor.

I. COANDRAȘ

Pod peste Jiu
A trecut cam multă apă 

pe Jiu de cînd din lipsa u- 
nui pod locuitorii cătunului 
Mailal intîmpinau multe nea
junsuri. Primind sprijin din 
partea consiliului popular, ei 
au început construirea unui 
pod prin muncă patriotică. 
In curînd, traversarea apelor 
•Jiului se va face peste noul

Cît despre cele două bufe
te amintite, ar mai fi de 
spus că nu prea sînt la înăl
țime în ceea ce privește cu
rățenia, iar cel din Cîmpu 
luj Neag are un mobilier cu 
totul necorespunzător. Am a- 
mintit toate acestea în spe
ranța că se vor lua măsuri.

Stafia de parcare
a autobuzelor

D. CRISTACHE

Control pentru
prevenirea
incendiilor

Spre a preveni eventualele 
incendii, membrii formației 
voluntare P.C.I. din

De curînd a fost terminată 
noua stație de parcare a au
tobuzelor c-e pleacă spre Pe
troșani și Cimpu lui 
Sperăm că în acest fel 
să mai fim nevoiți să 
jucăm dea „baba-oarba' 
căutarea autobuzelor care u- 
neori erau parcate pe diferi
te străzi ale orașului. Cre
dem că organele locale vor 
fi în măsură să impună șofe
rilor să parcheze autobuzele 
la locul de... parcare.

Tragerea dc amortizare 
ADAS.
1 001 de seri. Lolek și 
Bolek in vacanță : Ro
binson.
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in acțiune. 
Avanpremiera. 
Reflector.
Seară de teatru : „Fe
bre" de Horia Lovines- 
cu.

21,50 Muzica imagini. O 
transpunere în imagini 
a celebrei lucrări sim
fonice „Nopți in grădi
nile Spaniei" de Manuel 
de Falia.

22,20 Prim plan. Florica 
Bucur — președinta Co
mitetului sindical al în
treprinderii textile ,Bu- 
cegi“ din Pucioasa.

22,45 Telejurnalul de noapte.

nergiile și potențialul lor crea
tor pe îndeplinirea exemplară 
a planului pe întregul an si a 
angajamentelor de întrece r<- a- 
sumate. In luna decembrie, în 
condițiile trecerii la programul 
de lucru dc 6 ore în subteran, 
colectivele de mineri, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
vor avea de trecut examenul 
exigent al capacității lor de 
organizare |a nivelul superior. 
Cu resursele de care dispun,

cu puterea lor de dăruire, do
vedită de atitea și atitea ori, 
avem convingerea că minerii 
Văii Jiului vor da viață cu 
cinste importantei măsuri luate 
de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea continuă a 
nivelului lor de viață, că pri
mul an al cincinalului va fi în
cheiat de colectivele minelor 
din bazin cu un bilanț pozitiv 
sub toate aspectele.

Cînd vorbim despre circu
lația în orașe, ne gîndim în 
primul rînd la circulația au
tomobilelor, tramvaielor, au
tobuzelor. S-a calculat că su
prafața zonei periculoase pe 
care o creează, de exemplu, 
un automobil in mers este 
egală cu 15 m2. Cu cît au
tomobilul se mișcă mai re
pede, cu atît zona periculoa
să este mai mare. Dacă ne-am 
închipui că fiecare orășean 
ar folosi un automobil, nici 
o capitală din lume nu ar 
putea face față unei afluențe 
atît de mari de mașini.

Pentru rezolvarea proble
mei, s-ar putea urma exem
plul orașului Munchen unde 
s-a interzis accesul autove
hiculelor în centru. Dar ce 
ar rezolva aceasta ? Nu este 
oare mai bine să se creeze 
astfel de mijloace dc trans
port care să facă inutilă a- 
glomerarea automobilelor în 
orașe ?

Obișnuința a făcut ca oa
menii să-și imagineze toate 
mijloacele dc transport ca 
funcționind discontinuu. Să 
luăm de exemplu metroul, 
considerat drept cel mai e- 
ficient mijloc de transport : 
cl funcționează discontinuu. 
Paradoxal, în ciuda marii ca
pacități de transport a me
troului, tunelurile sint cea 
mai marc parte a timpului 
goale, deoarece ele sînt fo
losite practic la fiecare două 
sau trei minute timp de nu
mai cîteva secunde cînd trec 
trenurile. Un calcul sumar 
ne arată cit de scump revine 
transportul în metrou pentru 
care trebuie construite tune
luri și stații subterane. In 
orele de vîrf, capacitatea dc 

-transport a tunelului atinge 
35—40 000 pasageri pe oră; 
este deci evident că marile

investiții nu sint folosite com
plet.

Ce ar fi insă ca transpor
tul să fie continuu, oamenii 
să fie transportați unul cite 
unul și nu în grupuri. Pri
mul avantaj ar consta în 
aceea că pasagerii n-ar avea 
de așteptat tronurile. Al doi
lea ar fi descongestionarea 
totală a căilor de comuni
cații în orașe.

Pînă în prezent, ca mi j-. 
loace de transport continuu' 
sint cunoscute trotuarul mo
bil și scările rulante, însă 
vitezele pe care le realizea
ză acestea sint infime : 2,5 
km/h. In schimb, capacita
tea lor de transport este foar
te mare. Admițînd că pen
tru fiecare pasager este ne
voie de 0,8 m liniari de tro
tuar mobil, acesta poale 
transporta 3 125 pasageri pe 
oră. Deci, pe metrul pătrat 
al trotuarului revin 2 600 pa
sageri pe oră, adică de trei 
ori mai mult decît în metrou.

Rămîne de rezolvat proble-

vitezei. Dacă ea va de
păși 2,5 km/h, pentru copii și 
oamenii în vîrstâ va deveni 
o imposibilitate urcatul pe 
scară sau pe trotuar.

Și, totuși, soluții există. 
Prima din ele a fost pre
zentată încă din anul 1900, 
la Expoziția mondială din 
Paris, unde s-au construit 
trotuare mobile duble din ca
re primul se mișca cu viteza 
de 2,5 km/h, iar cel de-al 
doilea cu o viteză dublă. In 
acest fel, pietonii treceau de 
pe un trotuar pe altul, după 
cum aveau nevoie să se de
plaseze mai repede sau mal 
încet

Centrul cel mai important 
dc studiu al mijloacelor dc 
transport continuu. Institutul 
Battel de la Geneva, a pro
pus două sisteme de loco
moție continuă : .transdecul 

speedway'-ul.

Bogdan PAVEIESCU

drumurile
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„România pe drumul socialismului

Recepția organizată la rrciburg (R.F.G.) cu prilejul apariției în editura
Rombach a volumului

FREIBURG 29 — Trimisul 
special Agerpres, Petre Stâncos 
cu, transmite : Dr. Fritz Hodei- 
ge, directorul general al cunos
cutei edituri Rombach din 
Freiburg, vechi centru univer
sitar din landul Badcn-Wurt- 
temberg. a organizat o recep
ție în cinstea apariției în a- 
ceastă editură a volumului 
..România pe drumul socialis
mului", cuprinzînd articole, cu- 
vîntârî și interviuri ale preșe
dintelui Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România 
Nicolac Ceaușcscu.

Cu acest prilej, dr. Fritz Ho- 
deige a făcut o largă prezen
tare a volumului și a persona
lității președintelui României, 
subliniind în mod deosebit im
presiile culese cu ocazia vizitei 
sale în țara noastră și mai 
ales discuțiile avute în timpul 
primirii sale dc către preșe
dintele Consiliului dc Stat al 
României.

La recepție, au participat am
basadorul Republicii Socialiste

România în R.F. a Germaniei, 
Constantin Oancca, reprezen
tanți de scamă ai vieții cultu
rale, economice și politice din 
Freiburg și din landul Badcn- 
Wurttemberg, ai presei și ai 
radio-televiziunii. Oaspeților 
lc-a fost prezentat un scurt 
film despre primirea de către 
tovarășul Nicolac Coaușcscu a 
delegației editurii Rombach, în
soțit de un comentariu în ca
re s-a subliniat prestigiul de 
care se bucură politica inter
nă și externă a României.

de la frontiera
indo-pakistaneză

DELHI 29 (Agerpres). — 
genția Press Trust of India in
formează câ artileria pakistane
ză a bombardat din nou, dumi
nică, orașul indian Balurghat, 
din regiunea de frontieră, pro
rocind victime în rîndul popu
lației civile.

Tot duminică, postul de radio 
indian a anunțat că forțele de 
artilerie pakistaneze au bom
bardat șapte sate din districtul 
Kadia.

A- Marii Adunări
Naționale

X

RAWALPINDI 29 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvint al 
armate; pakistaneze a anunțat 
că forțele indiene au lansat noi 
atacuri asupra regiunilor Syl- 
het, Jessore și Dinajpur din 
Pakistanul răsăritean. El a men
ționat că la aceste atacuri au 
participat două divizii, trei re
gimente de blindate și unități 
de artilerie ale forțelor armate 
indiene. Potrivit declarației. în 
regiunile menționate „s-au des
fășurat lupte grele între forțele 
pakistaneze și cele indiene*.

★
STOCKHOLM 29 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe suedez 
a declarat că .Suedia ur fi dis
pusă să medieze în vederea re
glementării conflictului indo-pa- 
kistanez. dacă ambele părți sînt 
de acord cu medierea respec
tivă*. informează agenția Uni
ted Press International.

BEIRUT 29 — Trimisul spe
cial Agerpres. Ion Pătrașcu, 
transmite: Delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă dc 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N. care, la invi
tația Camerei Deputaților din 
Liban, întreprinde o vizită o- 
ficială în această țară, a sosit 
luni la Beirut. Pe aeroport, de
legația a fost întîmpinată de 
Kamel El-Assaad, președintele 
Camerei Deputaților, Nassim 
Majdalani, vicepreședinte al 
Camerei, și alte persoane ofi
ciale libaneze.

Au fost prezenți, dc aseme
nea, Ștefan Cleja, ambasadorul 
României în Liban, și membri 
ai ambasadei.

In aceeași zi, președintele 
Marii Adunări Naționale și 
membrii delegației române au 
fost primiți, la palatul Baabda, 
de către președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh. Cu 
acest prilej, șeful delegației 
române i-a transmis președin
telui libanez un salut din par
tea președintelui Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolac Ceaușcscu, și 
a avut o convorbire privind 
dezvoltarea relațiilor româno- 
libaneze. Președintele Libanu
lui a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România mulțu
mirile sale și urări de prospe
ritate pentru poporul român.

Delegația M.A.N. a făcut o 
vizită protocolară președinte
lui Camerei Deputaților, Kcmal 
El Assaad, care, seara, a ofe
rit un dineu în onoarea preșe
dintelui Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, și a mem
brilor delegației române.

CAIRO 29 Corespondentul A- 
gerpres, Nicolac N. Lupu, trans
mite : Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., și-a 
încheiat vizita întreprinsă in 
Republica Arabă Egipt, la ii 
vitația Consiliului Executiv al 
Federației Muncii din această 
țară. La plecare, pe aeroport, 
delegația a fost condusă de 
Muhamed Gharib. președintele 
Federației muncii din Republi
ca Arabă Egipt, și de alți mem
bri ai Biroului Federației. A 
fost prezent ambasadorul Ro
mâniei la Cairo, Tilua Sinu.

Sîmbătă, președintele Federa
ției Muncii din Republica Ara
bă Egipt, Muhamed Gharib. a 
oferit o recepție cu ocazia vi
zitei delegației Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia. Au luat parte Mohammad 
Abdessalam el Zayyat, prim-sc-

crctar al Comitetului Centrul al 
Uniunii Socialiste Arabe, Fath 
al Khatib, secretar al U.S.A, 
pentru orașul Cairo. Abdel La
tif Boltin, 
problemele 
secretari ai 
membri ai 
Muncii. A 
semenca, ambasadorul 
la Cairo.

In toasturile rostite cu acest 
prilej, tovarășul Virgil Trofin 
și Muhamed Gharib și-au ex
primat satisfacția in legătură 
cu rezultatele vizitei, precum 
și dorința de a dezvolta rela
țiile de prietenie și cooperare 
dintre oamenii muncii și sin
dicatele din cele două țări.

ministrul 
forței de

C.C. al
Biroului Federației 
fost prezent, de n- 

român

★
Duminică noaptea, delegația 

Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, s-a înapo
iat în Capitală.

Comunicatul comun
ungarcrbulgar

BUDAPESTA 29 (Agerprcs). 
— In comunicatul comun un- 
garo-bulgar, dat publicității în 
urma vizitei la Budapesta a 
primului ministru Stanko To
dorov, se arată că cele două

Brazilia, întinzindu-se pe 
8 511 973 km2 ocupă aproape 
jumătate din suprafața Ame- 
ricii de sud, fiind a 5-a țară 
din lume ca mărime. Bra
zilia nu este numai o țară 
marc, dar și o țară bogată. 
Dintre principalele ci produ
se miniere, amintim : țiței, 
bauxită, cărbune, gaz natu
ral, magneziu. Brazilia se nu
mără printre primele patru 
țări din lume cu un sector 
de creștere a vitelor foarte 
dezvoltat. Brazilia posedă nu
meroase păduri, din care, nu
mai varietățile de pin acope
ră 75 la sută din necesită
țile forestiere interne. Re
giunea formată din Sao 
Paulo, Rio de Janeiro și Belo 
Horizonte cunoaște o marc 
dezvoltare industrială. Aici 
se produce: zahăr, vinuri,

automobile, cauciuc sintetic, 
ciment, oțel, fier, aluminiu, 
textile, mobilă, produse chi
mice și farmaceutice, țigări, 
aparate de radio etc. O marc 
parte din teritoriul Braziliei 
are un sol fertil, apt pentru 
agricultură. Trebuie mențio
nat că Brazilia este prima 
țară din lume producătoare 
de cafea. Dar deși Brazilia 
este una din cele mai mari 
țări din lume, cu incalcula
bile resurse naturale, foamea 
și subnutriția care există 
aici, nu este depășită decît 
de foarte puține alte țări. 
Departamentul de Statistică 
al Ministerului Sănătății in
forma că : ,1 020 de copii
mor zilnic din cauza subnu
triției". Această cifră este în 
realitate mult depășită. In 
partea nord-estică a Braziliei,

de exemplu, mor patru 
pe minut, rata zilnică a 
talității în această 
fiind de 3 360.
„favelas* (cocioabe) din îm
prejurimile orașului Rio de 
Janeiro și ale altor mari o- 
rașe, sînt cartierele cele mai 
mizere, unde 27 de milioane 
de ființe umane (aproape >,< 
din întreaga populație) în
cearcă să supraviețuiască în 
condiții incredibile.

mor- 
regiune 

Insalubrele

■000000000000000

In foto sus: Sute de 
mii de țărani emigrează 
către zonele urbane, în 
speranța deșartă a unei 
vieți mai bune.

In foto jo*- •- Cel mai 
mare apara* represiv din 
America Latină.

Ziua Republicii
BELGRAD 29 — Corespon

dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite: In întreaga Iu
goslavie au avut loc numeroase 
manifestări dedicate sărbători
rii zilei de 29 noiembrie, Ziua 
Republicii.

La Belgrad, Sarajevo, Vin- 
kovți, Brciko și în alte locali
tăți au fost depuse coroane de 
flori la monumentele ridicate 
în memoria eroilor căzuți în 
lupta de eliberare națională.

Colectivele de muncă au în- 
tîmpinat sărbătoarea națională 
cu noi succese. Au fost date în 
funcțiune noi obiective econo
mice și social-culturale. Ast
fel, la combinatul de cupru 
din localitatea Bor a fost inau
gurată o nouă unitate moder
nă, de mare productivitate, ale 
cărei procese tehnologice sînt 
complet automatizate. Pe șan
tierul autostrăzii care va face 
legătura între Skoplie și Ohrid

în Iugoslavia
a fost inaugurat tronsonul din
tre Gostivar și Kicevo. Alte 
obiective 
culturale 
sință la 
localități

Ca în fiecare an, au fost de
cernate cele mai înalte distin
cții unor oameni de știință, 
scriitori, artiști pentru rezulta
te remarcabile obținute în ac
tivitatea lor.

La festivitățile de la Klado- 
vo au luat parte o delegație a 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., condusă de Traian 
Dudaș, prim-secretar al comite
tului, și reprezentanți ai con
structorilor români de la Hi
drocentrala Porțile de Tier. In 
prezența oaspeților, la Klado- 
vo au fost inaugurate lucrările 
de construcție a Casei de cul
tură „Prietenia iugoslavo-româ- 
nă".

economice și social- 
au fost date în folo- 
Peci, Vranie și alte 
din Muntenegru.
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După asasinarea 
primului ministru

CAIRO 29 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
Wasfi Tall, prim-ministru și 
ministru al apărării al Ior
daniei, a fost asasinat dumi
nică, in fața hotelului Shera- 
tor din Cairo. Premierul ior
danian se afla în capitala e- 
gipteană unde conducea de
legația țării sale la reuniu
nea Consiliului Apărării al 
Ligii Arabe. Wasfi Tall a fost 
răpus de rafale de armă în 
timp ce se întorcea de la 
reuniune. Persoanele impli
cate în asasinarea premieru
lui iordanian au fost ares
tate. In cursul atacului a fost 
ușor rănit și ministrul ior
danian al afacerilor externe.

X
Postul de radio Cairo a fă

cut cunoscut că trupul fos
tului premier al Iordaniei, 
Wasfi Tall, a fost îmbarcat 
la bordul unui avion special 
iordanian cu destinația Am
man. Cu același aparat a 
plecat în capitala Iordaniei 
și o delegație oficială egip
teană, alcătuită din Ahmed 
Nouth, ministrul aviației ci
vile, și Sabri El Kholi, re
prezentantul personal al pre
ședintelui Sadat. La sosirea 
avionului, pe aeroport erau 
prezenți regele Hussein, prin
țul moștenitor Hassan, mem
brii guvernului, deputați și 
senatori, membri ai corpului 
diplomatic acreditați în capi
tala Iordaniei.

AMMAN 29 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei 
l-a numit pe Ahmed Lawzi, 
fost ministru de finanțe în 
cabinetul condus dc Wasfi 
Tall, în funcția de premier — 
informează agențiile Associa
ted Press și France Presse.

Pe de altă parte, la Am
man s-a anunțat, în mod o- 
ficial, că noul premier, care 
preia și portofoliul apărării
— deținut pînă acum de fos
tul prim-ministru Wasfi Tall
— va conduce delegația ță
rii sale la reuniunea în curs, 
de la Cairo, a Consiliului a- 
rab al apărării.

X
CAIRO 29 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, a 
adresat o telegramă de con
doleanțe regelui Hussein al 
Iordaniei în care condamnă 
asasinarea primului ministru 
Wasfi Tall. „Poporul egiptean, 
se arată în telegramă, de
nunță cu putere asemenea 
acte și condamnă cu conster
nare practicile utilizării teri
toriului său pentru comite
rea unor astfel de acțiuni".

X
AMMAN 29 (Agerpres). — 

La Amman au avut loc, luni, 
funeraliile fostului premier 
al Iordaniei, Wasfi Tall, a- 
sasinat, duminică, la Cairo. 
La ceremonia funerară, au 
participat regele Hussein, alte 
persoane oficiale iordanicne, 
precum și delegații din unele 
țări arabe.

părți s-au informat 
despre traducerea în 
hotărîrilor Congresului 
al P.M.S.U. și Congresului al 
X-lea al P.C. Bulgar. Părțile 
au constatat cu satisfacție că 
legăturile politice, economice și 
culturale dintre Ungaria și 
Bulgaria se dezvoltă cu succes 
și au declarat că vor depune 
in continuare eforturi pentru 
dezvoltarea cooperării între cele 
două țări.

Cei doi șefi de guvern apre
ciază că s-au creat premise 
ca, fără condiții preliminare, să 
se treacă ncintîrziat de la con
sultări bilaterale la pregătiri 
practice multilaterale 
convocarea conferinței general 
europene de securitate. Ei și-au 
exprimat speranța că ..negocie
rile dintre reprezentanții R.D.G. 
și R.F.G., precum și ai Se
natului Berlinului occidental, 
ratificarea tratatelor încheiate 
între guvernele Uniunii Sovie
tice și R. P. Polone cu R.F.G. 
vor contribui în mod concret 
la Înlăturarea factorilor care 
împiedică stabilirea unei cola
borări politice, economice și 
culturale mai largi între po
poarele europene".

reciproc 
viață a 
al X-lea

pentru

—♦
Reuniuni

ale guvernului
israelian

ALGER — 29 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite: In capitala 
Algeriei a fost dată publicității 
„Declarația juriștilor la cea 
de-a doua Conferință interna
țională în problemele Indochi
nei". „S.U.A. trebuie să încete
ze complet războiul de agresi
une în Indochina, politica de 
„vietnamizare*" a războiului, 
să-și retragă fără condiții toate 
trupele din peninsula indochi- 
neză. să pună capăt tuturor ac
tivităților militare îndreptate 
împotriva popoarelor din această 
regiune", subliniază declarația. 
In conformitate cu dreptul po
poarelor de a dispune ele însele

de destinele lor, cu principiul 
neintervenției în problemele ce 
țin de competența națională a 
statelor, se arată în declarație, 
..guvernul S.U.A. trebuie să în
ceteze complet sprijinirea gu
vernelor fantomă din unele țări 
ale Indochinei, să renunțe la 
toate angajamentele față de a- 
cestea și să înceteze de a se 
mai servi de ele împotriva vo
inței popoarelor din această zo
nă".

In încheiere, declarația su
bliniază că guvernul american 
trebuie să ia în considerare 
„propunerile rezonabile, realis
te și conforme cu dreptul in
ternațional" ale popoarelor din 
Indochina.

Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., l-a primit, 
luni, la Kremlin pe Abdel Ka
der Hatem, viceprcmier și mi
nistrul culturii și al informați
ilor al Republicii Arabe Egipt, 
— transmite agenția T.A.S.S. 
La convorbire au fost prezenți 
Serghei Lapin, președintele Co
mitetului de Stat pentru televi
ziune și radiodifuziune al 
U.R.S.S., și alte persoane ofi-

MARȚI 30 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri: 9,30 Atlas cul
tural; 10.00 Buletin de știri; 
10,05 Melodii populare; 11,00 
Buletin de știri: 11,13 Revista 
economică; 12,00 Discul în 
foileton: 12.30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Cintecul e pretutindeni;

15,00 Buletin de știri; 15,36 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estrada; 16,00 
Radiojurnal; 16,35 Cîntecele 
noastre; 17,00 Radioenciclo- 
pedie pentru tineret; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîntă 
Sofia Vicoveanca și Toni Ior- 
dache; 20,55 Știința la zi: 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
seară: 22,55 Moment poetic: 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

de devize din Tokio
TOKIO 29 (Agerpreș). — 

„Febra speculațiilor", declan
șată de eventualitatea unei 
realinieri monetare, a conti
nuat, luni dimineața, la Bur
sa de devize din Tokio, a- 
vind ca rezultat scăderea 
cursului dolarului la un nou 
nivel record. In tranzacțiile 
efectuate, paritatea a coborit 
pînă la 327,05 yeni pentru un

dolar, ceea ce reprezintă o 
reevaluare a monedei japo
neze cu 10,07 la sută față de 
cursul oficial actual de 360 
yeni pentru un dolar. De la 
28 august, yenul are un curs 
flotant.

Apeastă „febră" a fost de
clanșată de apropiata reu
niune de marți, de la Roma, 
a „grupului celor zece*.

-L

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
Guvernul israelian a avut, în 
cursul zilei de duminică, două 
reuniuni consacrate analizării 
situației interne și a ultimelor 
evenimente din regiunea O- 
rientului Apropiat. Printre alte 
probleme, cabinetul a exami
nat răspunsul la memorandu
mul prezentat de cei patru șefi 
de state africane, însărcinați de 
O.U.A. cu o misiune de medie
re, mesaj care va fi transmis 
de premierul Golda Meir. Surse 
oficiale au anunțat că au fost 
discutate și anumite chestiuni 
în legătură cu vizita pe care 
primul ministru Golda Meir o 
va face, la începutul lunii de
cembrie, în Statele Unite.

La Clermont-Ferrand a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Arta populară românească'', 
organizată de către Asociația 
Franța — România, iu cola
borare cu Centrul regional 
de cercetare și documentare

Demonstrații viguroase 
au avut loc, la Bruxelles, în 
semn de protest față de organi
zarea în acest oraș a unei în- 
tîlniri a foștilor membri ai li
nei unități naziste belgiene din 
cel dc-al doilea război mondi
al. Intre demonstranți și parti
cipants la întîlnirea foștilor na
ziști s-au produs ciocniri. Po
liția a intervenit, operînd ares
tări.

Timp de trei zile, la Lon
dra s-au desfășurat lucrările 
unei conferințe internaționale, 
organizate de Comitetul inter
național permanent pentru de
zarmare, condus do cunoscutul 
om politic britanic Philip Noel 
Backer. Scopul acestei confe
rințe a fost „să avertizeze o- 
pinia publică asupra pericole
lor înarmărilor'* și să „pledeze 
pentru întreprinderea de acți
uni care să determine curma
rea acestei curse".

DIN PRESA STRĂINĂ
Situația economică a Bel

giei continuă să se deteriore
ze — indică, in rapoartele 
privind cel de-al treilea tri
mestru al anului, două orga
nisme guvernamentale din 
această țară. Este vorba de 
Departamentul pentru pro
blemele economice și Consi
liul economic central, care 
trag, atît unul, cît și celălalt, 
semnale de alarmă în legă
tură cu scăderea producției 
industriale, creșterea șomaju
lui și accelerarea continuă a 
majorării preturilor de con
sum.

In al treilea trimestru al 
anului, producția industrială 
s-a situat la aproximativ a- 
celași nivel cu cea realiza
tă cu un an în urmă, deși în 
al doilea trimestru se înre
gistrase o sporire de 5 la 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului 1970. Nu
mărul comenzilor industriale

a continuat să scadă, tendin
ța devenind - evidentă înce- 
pînd cu luna mai.

Totalul șomerilor a atins, 
în luna octombrie, 69 933 de 
persoane (față de 66 205 în 
septembrie). Numărul locuri
lor de muncă neocupate a 
scăzut de la 12 457 în sep
tembrie, la 10 469 în octom
brie. Pentru lunile viitoare 
se prevede o accentuare și 
mai pronunțată a șomajului.

Deși prețurile cu ridicata 
au rămas constante îr. ulti
mele luni, ritmul creșterii 
prețurilor cu amănuntul a 
continuat să se accelereze. 
La începutul anului, ma
jorările de prețuri fu
seseră ținute în frîu prinlr-o 
serie de măsuri de control, 
asociate cu introducerea im
pozitului pe valoarea adău
gată. In octombrie însă, in-

dicele prețului de consum a 
fost cu 5,2 ia sută mai mare 
decît cu un an în urmă, 
creșterea medie pe întregul 
trimestru fiind de 4.6 la su
tă față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Ritmul de creștere a ex
porturilor a înregistrat, to
todată, o scădere. Ratele do- 
bînzilor s-au redus, paralel - 
cu reducerea cererii de cre
dite. Recent, s-a procedat ia 
o relaxare a politicii mone
tare. prin slăbirea regula
mentelor de obținere a cre
ditelor pentru cumpărări în 
rate. înlăturarea plafonului 
împrumuturilor de bancă și 
scăderea taxei de scont.

Cele două rapoarte -subli
niază dificultatea sarcinilor 
cu care noul guvern belgian, 
aflat în fază de formare, va 
fi confruntat încă de la pre
luare,! mandatului său.

pedagogică din Clermont- 
Ferrand.

Expoziția cuprinde costume 
din diferite regiuni ale ță
rii, ceramică, instrumente 
muzicale, covoare.

Scrutin nedecis
în Franța

Manifestații 
antifasciste

Președintele Consiliului 
Revoluției al Somaliei, gene
ralul Mohamed Ziad Barre, a 
sosit, pentru o vizită oficială, 
în capitala Arabiei Saudite, ve
nind de la Cairo.

„Cosmos-458" — un nou 
satelit artificial al Pămîntului 
— a fost lansat în Uniunea 
Sovietică la 29 noiembrie. A- 
genția T.A.S.S. transmite că 
la bordul satelitului se afla 
aparate pentru continuarea ex
plorării spațiului cosmic potri
vit programului anunțat.

PARIS 29 (Agerpres). — In 
trei departamente din sud-es- 
tui Franței s-au desfășurat, 
duminică, alegeri pentru desem
narea a trei noi membri ai A- 
dunării Naționale. Vechile man
date erau deținute două de că
tre opoziție și unul de către 
majoritatea guvernamentală. 
Scrutinul s-a încheiat nedecis. 
Nici unul dintre candidați nu 
a reușit să întrunească majori
tatea absolută cerută. In con
secință, duminica viitoare, a- 
legătorii vor fi din nou solici
tați să-și exprime opiniile in
tr-un al doilea tur de scrutin.

Scrutinul actual este consi
derat un interesant test al con
figurației corpului electoral la 
15 luni înaintea alegerilor ge
nerale.

la Roma
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@ In prezența lui Hadji Lleslii, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Albania, Djafer Spahiu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Rita Marko, președintele 
Consiliului Central al Uniunilor Profesionale din Albania, 
și a altor conducători albanezi, in localitatea Fieri, din re
giunea Mallakastra, au fost inaugurate lucrările de con
strucție a unui combinat de prelucrare complexă a petrolu
lui, obiectiv de importanță industrială majoră în economia 
țării — relatează agenția A.T.A,

ROMA 29 (Agerpres). — Pes
te 100 000 de persoane au par
ticipat, duminică, la Roma la 
o manifestație antifascistă, or
ganizată în semn de protest) 
față de activitatea Mișcării So
ciale Italiene — partid de ten
dință neofascistă. Manifestația 
s-a desfășurat Ia chemarea 
partidelor comunist, socialist, 
a organizațiilor sindicale șt a 
altor forțe democratice și de 
stînga. Sosiți din toate regiu
nile Italiei, demonstranții, pur- 
tînd lozinci și pancarte pe ca
re se putea citi „Uniți împotri
va fascismului vechi și nou", 
s-au adunat în mai multe 
puncte ale capitalei, de unde 
au pornit spre .Piazza del Po- 
polo*. Mitingul care a avut 'oo 
în marea piață a fost deschis 
de primarul Romei, Clelio Da- 
rida (democrat-creștin). Au 
luat apoi cuvîntul Arrigo Bol- 
drini, vicepreședinte al Came
rei deputaților, președintele A- 
sociației Naționale a Partiza
nilor Italieni, și alți lideri po
litici și sindicali.
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