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Sosirea la Varșovia a delegației 
P.C.R., condusă de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
care participă la lucrările celui 
de-al Vl-lea Congres al P.M.U.P.

A I 
I 
I

Duminică la amiază o plecat 
In Varșovia, deleg,iția Partidu
lui Comunist Român, condusă 
dc tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care va par
ticipa la lucrările celui de-al 
VI-lcn Congres nl Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte to
varășii Paul Niculeseu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R., și Mihai Marin, amba

sadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Gheorghc 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manca 
Mănescu, Gheorghc Pană, Gheor- 
ghe Rfidulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Vcrdcț, de membri și mem
bri supleanțl ni Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., dc 
membri ai C.C. al P.C.R., ni 
Consiliului dc Stat și ai guver
nului, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești.

La plecare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
multă căldura dc un mare nu

măr de cetățeni ai Capitalei 
venițt |>c aeroport.

In aceeași zi delegația a so
sit In Varșovia, fiind înlîmpi- 
naiâ de tovarășii Edward Gic- 
rek, prim-secretar a) C.C. al 
P.M.l'.I’., Stefan OlszowskJ, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Jan 
Szydlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Ștefan Olszowskl, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. ai P.M.U.P., mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului superior, Jozef Pinkowski, 
membru al C.C. al P.M.U.P., șî 
de alte persoane oficiale.

PROGRAMUL 0! 6 ORE IA FRONTURI» DL LUCRU DIN SUBTLRANl 
A LUAI STAULUL IA FOAIE MINELE VĂII JIULUI I

ZIUA MULT DORITA
Așteptată cu nerăbdare, cu bucurie, cu inte

res. ziua mult dorită a sosit !
Primul șut redus, primul șut de 6 ore pe în

tregul bazin al Văii Jiului a devenit o realitate 
vie, concretă, palpabilă.

Și, PRIMUL ȘUT după program redus la 
fronturile de lucru a însemnat, așa după cum o 
doream cu toții, așa după cum era de așteptat, 
așa după cum indicau măsurile pregătite cu 
atîta migală, cu atîta discernămînt, cu atîta te
meinicie, cu atîta responsabilitate, A ÎNSEM
NAT ȘI PRIMUL SUCCES.

SUCCES, în sensul că el a vădit conștiința 
înaintată a întregii mase de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din unitățile miniere și din Cen
trală, a cadrelor politice și administrative de la 
toate unitățile miniere, care AU FOST LA DA
TORIE DIN PRIMA ORĂ A ZILEI DE IERI;

SUCCES, în sensul că măsurile stabilite — 
cea mai mare parte a lor — și-au dovedit, de 
la bun început VALABILITATEA;

SUCCES, pentru că PRELIMINARELE pri
mului schimb de 6 ore AU FOST ÎNDEPLINI
TE și în multe locuri chiar depășite.

Acest SUCCES arată că ceea ce ne-am pro
pus să realizăm, SE POATE REALIZA.

El ne dă ÎNCREDERE.
El ne dă TĂRIE.
El ne ÎNSLTFLEȚEȘTE să muncim cu mai 

mult avînt, cu mai mult spor, să ne dăruim mai 
plenar luptei pentru înfăptuirea sarcinii puse 
de partid în fața minerilor, de a da PATRIEI 
MAI MULT CĂRBUNE !

primele ore

0 etapă nouă de activitate în fața organizațiilor { 
de partid și a colectivelor miniere, care impune:! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s
Rezolvarea eficienta și operativa; 

a problemelor ce le ridica j 
examenul practic

program

Mangalia găzduiește zi
lele acestea 260 dc țărani co
operatori veniți la tratamente 
din mai multe județe ale ță
rii. Policlinica balneară și sa
natoriul dc specialitate din 
localitate le asigură asisten
ța medicală și tratamente 
complexe.

Numai în stațiunea Man
galia, în actualul sezon vor 
veni pentru tratamente bal
neare circa 3 500 dc țărani 
cooperatori.

La Baia Marc s-a ter
minat construcția unei noi 
fabrici care va valorifica

belșugul livezilor maramurc 
șenc. Dotata cu instalații și 
utilaje de marc productivi
tate, noua unitate „Agro

fruct*, va produce, incepînd 
cu recolta anului viitor, o 
cantitate dc conserve dc 
fructe și legume dc 2 ori mai

marc docil cea realizată pînă 
acum pe întreg județul.

<• La Fabrica de mașini 
casnice emailate .23 August1* 
din Sa tu Mare a intrat în 
fabricație de serie o nouă 
mașină dc gătit cu combus
tibil lichid. Realizată la pa
rametrii produselor similare 
de peste hotare, mașina este 
prevăzută cu o plită pentru 
gătit și un cuptor pentru 
copt. Primele 2 000 de astfel 
de mașini de gătit vor fi 
livrate unităților comerciale 
pînă la sfîrșitul lunii.

(Agerpres)
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I un „normal"
i 7
H= Biroul dispecerilor din Cen

trala cărbunelui in primele ore 
ale intiiului schimb — de 6 ore 
- din istoria mineritului Văii 
Jiului. Este aproape singura 
încăpere din sediul Centralei 
unde domnește efervescența 
caracteristică in aceste ore, în 

1 aceste zile tuturor minelor din 
bazin. In Centrală birourile a- 
parținind serviciilor tehnice 
sint închise. „Toată lumea e la 
exploatări 1", primim lămuririle 

| de rigoare. Doar dispecerul a 
rămas la post, la locul lui 
urmărind, prin telefoanele ce 
zbimîie aproape fără contenire 

§ „pulsul", tensiunea de la ex- 
= ploatări. Această tensiune îl 

domină parcă și pe dispecer, 
H tinărul tehnician Ionel Deak.

După ce termină o convor'oi- 
~ re „paralelă" cu două exploa- 
ș țări dintr-odală, se uită cu răb- 
H dare la ceasornic, apoi ne co
li munică : 
g — Imediat vom avea primele 
§ cifre, primele roade. Omul co
li municase cu toate exploatări- 
g le, zorind dispecerii „subalterni" 
§ ca la ora 12 „fix" să transmi- 
g tă Centralei situația privind 
g preliminarul pe primul schimb 
I de 6 ore. Intre timp ne infor- 
g mează nu fără emoție : 
g - Totul e „normal", adică 
g totul merge bine. Primul schimb 
g a coborit in mină la toate ex
ig ploatările după programul sta- 
H bilit in perfectă ordine. Pre-

semnificativ
zența la serviciu a fost foarte 
bună. Mai mult: in unele 
locuri oamenii au sosit la pon- 
taj chiar mai înainte de ora 
programată. In acest moment 
cei peste 1 400 mineri din pri
mul șut se pregătesc deja de 
ieșire din subteran.

...Ora 12. Prima comunicare 
de la mina Lonea : în primul 
schimb au fost extrase pe noul 
și modernul puț al minei 130 
schipuri cu cărbune ; au fost 
încărcate 13 trenuri care 
au luat drumul preparației cu 
un „total" de 1 170 tone cărbu
ne.

- Preliminarul a ieșit cu virf 
și îndesat, exclamă dispecerul. 
Bravo lonenilor!

Urmează Petrila : 523 vago- 
nete recepționate, iar aproape 
400 aflate pe circuite gata de 
recepție. Apoi :

— Lupeniul. Cabina ? Alo, 
da... te ascult, Lupeniule !

De la celălalt capăt al firu
lui dispecerul transmite : „Re
cepționate : 1 725 vagonete, 
circuitele sub puțurile Ștefan 
și 12 sint arhipline. Și încă 
ceva. „Gem" toate silozurile. 
In schimbul II, care a și înce
put, vom avea rod și mai bo
gat".

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Tabloului luminos al înfăp
tuirilor economice și sociale 
din Valea Jiului i se alătură 
acum un eveniment de cea mai 
mare însemnătate în viața mi
nerilor și a mineritului din a- 
cest mare bazin carbonifer al 
României — trecerea la aplica
re hotărîrii conducerii parti
dului și statului nostru de îm
bunătățire a condițiilor de via
ță și de muncă ale salariaților 
ce muncesc în subteran prin 
reducerea timpului lor de lu
cru la 6 ore pe zi.

In anii construcției socialis
te, economia municipiului Pe
troșani a cunoscut însemnate 
progrese. Ramura sa de bază 
— industria de exploatare și 
preparare a cărbunelui — se 
află în plin proces de dezvol
tare și modernizare. Se asi
gură condiții de viață tot mai 
bune oamenilor muncii din ora
șele și localitățile Văii Jiului.

Importantul nostru bazin car
bonifer a simțit în permanen
ță grija conducerii partidului 
și statului nostru, dovadă grăi
toare fiind în acest sens valo
rile de investiții de la an la an 
tot mai mari alocate pentru 
creșterea capacităților de pro
ducție pentru valorificarea su
perioară a zăcămintelor de căr-

Ing. Gheorghc FEIER, 
secretar al Comitetului muni

cipal de partid Petroșani

buni— huilele cocsificabile și 
energetice de Valea Jiului. Este 
suficient să ne reamintim în 
acest context eă numai în ul
timul deceniu (1960—1970) 
pentru accelerarea și dezvolta
rea industriei extractive din 
bazin s-au utilizat 4,76 miliar
de lei. Importante fonduri de 
investiții au fost alocate pen
tru deschiderea și punerea în 
funcțiune a noilor exploatări' 
miniere Dîlja, Paroșeni, Bărbă- 
teni, pentru redeschiderea mi
nei Livezeni. S-au sistemati
zat, modernizat și au crescut 
capacitățile de producție la 
exploatările Lonca, Petrila, A- 
ninoasa, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani. In ultimul deceniu s-au 
construit și pus în funcțiu
ne preparația de cărbune Coro- 
ești, fabrica de stilpi hidrauli
ci Vulcan, instalația de briche- 
taj Coroești, fabrica de oxigen 
Livezeni, s-au extins capacită
țile de fabricație la U.U.M.P., 
s-au construit noi complexe 
administrative, ateliere electro-

dc lucru '
mecanice, cămine pentru ne- | 
familiști și alte obiective in- | 
dustriale și sociale.

Noile capacități de produc- I 
ție, dotarea tot mai insistentă I 
a exploatărilor, munca entu- I 
ziastă și plină de abnegație | 
a minerilor din bazin, au per- ■ 
mis ca producția de cărbune I 
extrasă să ajungă în anul 1970 ■ 
la nivelul de peste 7,8 milioa- I 
ne tone, creșterea în ultimul o 
deceniu fiind de 90 la sută. | 
Dezvoltarea rapidă a exploata- ■ 
rilor miniere, eforturile eres- | 
eînde făcute pentru sporirea | 
producției de cărbune și a pro- | 
ductivității muncii, pentru ri- I 
dicarea eficienței economice I 
reprezintă un mijloc pentru I 
creșterea standardului de via- I 
ță al minerilor, al întregii po- I 
pulații din municipiu. O expre- ■ 
sie elocventă a creșterii bunăs- I 
tării lucrătorilor din industria ■ 
extractivă a Văii Jiului o cons- I 
tituic și sporirea salariului ta- - 
rifar al minerului de la 64 lei I 
pe post cît a fost în anul 1960 ■ 
la 114 lei pe post în anul 1970, | 
corespunzător fiind majorate și ■ 
salariile celorlalte categorii | 
de salariații din unitățile mi- ■ 
niere. j

(Continuare in pag. a 3-a) I

Pionierii din Vulcan 
s-au întîlnit cu tovarășul 

Virgiliu Radulian,
președinte

Ultimele două zile ale săp- 
tămînii trecute s-au dovedit a 
fi bogate în evenimente dc sea
mă pentru toți purtătorii cra
vatelor roșii din Valea Jiului. 
Mai întîi a avut loc întîlnirea 
pionierilor cu tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, des
pre care am relatat la timp în 
ziarul nostru. Această înlîlnire 
a fost urmată de alta, dumi
nică dimineața, cînd pionierii 
din Vulcan l-au avut în mijlo
cul lor pe tovarășul Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor. In sala dc festivi
tăți a clubului din Vulcan, un
de s-a desfășurat această întîl- 
niere, a domnit timp de a- 
proape două ore o atmosferă 
entuziastă, așa cum numai cî- 
teva sute de copii pot să o în
trețină. Oaspetele — care a fost 
însoțit de tovarășul Petru Bar
bu, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, și Vic
tor Iațenco, președintele Con
siliului municipal al Organiza
ției pionierilor — și-a exprimat 
mulțumirea de a se afla în 
mijlocul fiilor de mineri din 
Vulcan chiar în momentul în 
care părinții lor se pregătesc 
să treacă la programul de lu-

al C.N.O.P.
cru redus cu 2 ore. El i-a în
demnat să aibă în permanența 
în față pilda nobilă, edifica
toare a muncii minerilor de pe 
aceste meleaguri, care se stră
duiesc să dea țării cit mai mult 
cărbune de bună calitate. Cu
vintele tovarășului Virgiliu Ra
dulian au fost subliniate în ne
numărate rînduri cu aplauze 
entuziaste care exprimau satis
facția tuturor celor prezenți dc 
a-1 avea în mijlocul lor. Apoi, 
președintelui C.N.O.P. i s-a le
gat de gît o cravată roșie cu 
panglică tricoloră pe margine, 
fiind declarat membru de o- 
noarc al Organizației pionieri
lor din orașul Vulcan.

— Acum, după ce mi-ați fă
cut această cinste — a spus 
oaspetele cu o undă de veselie 
în glas — aștept să-mi trasați 
sarcini și îndatoriri precise.

Răspunsul — pe același ton 
— a sosit cu promptitudine din 
partea tovarășului Petru Bar
bu ;

— Cea dintîi sarcină pe care 
o veți primi de la copiii noș
tri, tovarășe președinte, este fă-

Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Citeva amănunte 
de la meciul

F.C. Argeș—Jiul

Ce știm 
din geografia

județului nostru ?
Geografia județului Hune

doara — pentru mulți, desigur, 
cunoscută — prezintă nume
roase date interesante. Aici 
găsim aproape toate formele 
de relief — de la masive mun
toase de peste 2500 m înălți
me și pînă la cîmpii - impor
tante cursuri de ope, lacuri 
glaciale, climă diferită de la 
o zonă la alta ele. Ne propu
nem să evidențiem citeva din 
aceste date cu intenția de a

este riul Mureș. Lungimea sa 
totală este de 749 km. Pe teri
toriul județului Hunedoara, nu
mai 100 km din cursul său 
udă mănoasa valecare-i poartă 
numele. Dintre celelalte riuri. 
numai Jiul și Crișul Alb mai 
trec granițele județului. Streiul 
(92 km lungime), Cerna (73 
km), Riul Mare (66 km), Be- 
riul și Dobra (ombele cite 45 
km) sint în întregime hunedo
rene.

Coordonate hunedorene

Constanță și intransigență în respectarea 
programului de lucru redus

Ora 4,45... La lămpărie începe 
dis'.ribuirea, exact la momentul 
fixat. Aceeași ordine, discipli
nă, controlul lămpilor e „ca 
pe ață“, rîndul e respectat în
tocmai, nu te izbește neplăcut 
stridența vociferărilor.

Ora 5,10. Se face pontajul în 
sala mare a E. M. Dîlja, des
tinată scopului ca atare. Gru- 
puri-grupuri în jurul maiștri
lor. Aerul se încălzise, poate și 
de voia bună, generală.

S'îrnită de febrilitatea clin 
jur. mina reporterului își no- 
tează in grabă, in blocnotesul 
deschis, primele impresii.

„Noul program, cu schimbul

de G ore la locul de muncă, 
ne ușurează efortul, dar se im
pune o organizare bună și în 
același timp o aprovizionare 
bună. Și nimic nu poate împie
deca pe oamenii noștri, între
gul nostru colectiv să realizeze 
aceste deziderate..." (Petru Scre- 
deanu, șef de brigadă, secto
rul I).

„Am luat-o bine de la în
ceput, totu-i ca oamenii din re
gie să-și dea interesul ca să 
asigure în mod permanent gru
pele cu materialele necesare, ca 
să putem da producție așa cum 
se cere și cu randament spo
rit. Mai scrieți că sînt mulțu-»

mit că timpul liber, de odihnă, 
de distracție, ne-a crescut cu 
2 ore. Am un copil, pot să mă 
ocup mai mult de educația lui". 
(Laurcnțiu Burlui, vagonetar).

„Regimul de lucru în patru 
schimburi apreciez că e bun, 
l-am așteptat cu toții cu ne
răbdare, disciplina se va întări, 
sint condiții acum să realizăm 
in fiecare schimb sarcinile <le 
plan, însă fiecare trebuie să fie 
conștient că acest fapt presu
pune respectarea riguroasă u 
celor 6 ore de lucru efectiv la 
front, atît de către brigăzile 
în acord, cît și de către per- 
gonaluL de deservire", (Iosif

Laszlo, maistru miner princi
pal, sectorul II).

.Consider că c binevenită 
măsura conducerii de partid și 
dc stat pentru reducerea schim
bului dc muncă în subteran la 
6 ore și mulțumirea se cuvine 
arătată, prin rodul bogat de căr
bune. Se cere, insă, o atenție 
continuă din partea tuturor fac
torilor răspunzători pentru bu
nul mers ai minei, o conlucrare 
armonioasă a lor, pentru ca să 
nu intervină nimic care să a-

Traiari MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

Primul schimb de 6 ore - 
schimb record I

La începutul celui dinții 
schimb de 6 ore la E.M. Dîl
ja, PINTILIE MARDARE, 
șeful de schimb din cadrul 
brigăzii lui AUREL JURAV- 
LEA, de la abatajul cameră 
nr. 4, de pe stratul 3, blocul 
II, după o consultare prea
labilă cu cei 7 ortaci ai săi. 
a ținut morțiș să promită 
maistrului miner Petre Taraș 
că vor arăta ei de ce sint 
in stare, că vor bate recordul, 
că vor da aproape 100 de 
vagonete de cărbune! Preli

minarul era de 70 de vago
nete. Timpul trecea spornic. 
Tone peste tone se revărsau 
Pe transportoare și în rol. 
Nici o clipă irosită. Eforturi 
îngemănate, pornite dintr-un 
unic impuls. Organizare, dis
ciplină. Și rezultatul a fost 
cel dorit cu ardoare: ulti
mele secunde au marcat cel 
de-al 90-lea vagonet plin cu 
cărbune! Un semn de abne
gație, dc dăruire minerească, 
de cinstire a primului schimb 
de fi <>re efectuat la mina 
lor !.

le face și moi familiare locui
torilor acestor meleaguri, pre
cum și celor din alte părți ale 
țării, cărora, întimplător le-a 
„căzut" ziarul in mină.

Suprafața județului Hune
doara este de 7016 km.p. Se 
învecinează cu nu mai puțin 
de 6 județe : Alba. Arad, Ca- 
raș-Severin, Gorj, Vilcea și Ti
miș. Această suprafață repre
zintă 2,9 la sută din cuprinsul 
țării. Ca mărime, județul se 
află pe locul al ‘ 
celelalte județe 
noastre.

Punctul cel mai 
satul Rusești, din i 
zeștii de Sus, cel mai sudic 
localitatea Cimpul lui Neag, 
cel mai estic localitatea Tirici 
aparținind de orașul Petrila, 
iar cel mai vestic satul Pojoga 
din comuna Zam. Pentru a a- 
vea o imagine mai concretă 
asupra locului ce-l ocupă ju
dețul nostru pe harta țării, 
vom adăuga că extremele sale 
se situează intre latitudinile 
nordice de 45n19‘ și 46° 16' și 
longitudinile estice de 22°25’ 
și 23’30’.

Cel mai mare curs de apă

10-lea intre 
ale patriei

i nordic este 
comuna Bul-

In afară de ape curgătoare, 
județul dispune de numeroase 
lacuri, îndeosebi glaciale. Cel 
mai mare - 2,61 km.p. - este 
lacul artificial Cinciș-Teliuc, 
format prin zăgăzuirea albiei 
rîului Cerna. Celelalte lacuri 
sint de obirșie glacială și si
tuate mai cu seamă în ma
sivul Retezat. Suprafețele lor 
nu depășesc un hectar. Dintre 
acestea, cel mai mare este Bu
cura, iar în ordine descrescîn- 
dă : Zănoaga, Negru, Geme
nele, Galeș.

După cum se știe, cea mai 
mare suprafață a județului Hu
nedoara este alcătuită din dea
luri și munți. Dintre acestea 
din urmă, decan de înălțime 
este Paringul Mare, a căiei al
titudine ajunge la 2518 m. Cel 
mai scund virf este Găina, din 
Munții Bihorului, care măsoa
ră numoi 1486 m. Intre aceste 
cote, salba altitudinilor mun
toase este foarte bogoto. E 
numerăm aici virfurilc : Peleo- 
ga (2509m), Păpușa (2502 m).

Paul GHEORGHIU

(Continuare in pag. a 3-a)
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W7f TF PORJ/IJIV
< A apărut Almanahul Scintrin 1972! Spicuim din 

cuprins pentru cititorii rubricii noastre sportive: C 
lorcascfi 7 (.Turul României 
14 dc zile": .,1001

eu 
trenul — in 7 pinii ta 24 dc zile": „1001 dr obiective tu
ristice vă așteaptă"). Sc reaprinde flrcărn olimpică («l'n 
tur de orizont asupra orașelor și barelor sportive unde Ja
ver desfășura J.O. dc Inroh șl dc vară": Itinerarul torței 
olimpice, care va strnhafc și tara noastră. mAsoarS 6 600 
km"; Palmaresul olimpic românesc din 1924 și pînR azi") 

Sta, ■ și Mnltas'.-ii — in... «•< hipa clapei după indis
cutabila victorie asupra universitarilor lui Ștafan Onisic 
♦ In etapa a XTfl-a a diviziei 1 — cu excepția surprizei 
dc mare senzație, furnizată de C.F.R. Cluj — rezultate fi
rești : Dinamo a pierdut derby-ul dc ta Ratau. „I ' Cluj a 

Farul. „Poli" lași s-a revanșat, în ce- 
:or scontat, ta Pitești, — roa fost a fost, 

mai eindim la trecut, miine doar— 
7 magnifici" din sala 
învins eternul adver- 
pcnlru infringcrca «1c 
In continuare, pentru

trecut ușor de 
tatua Băniei — sc 
arc rost să nc mai eindim la 
vin oltenii ! In turneul «celor ‘ 
„Picrrc dc Coubertin". Nâslasc și-a 
sar. Cliff Richey, luindu-și revanșa 
anul trecut de la Rolland Garros.
Năsiase — un șirag dc prilejuri .revanșarde" (Kodcs, Fra- 
nUlovicL Smith. Gracbncr) > Din Motoc, Țiriac a venit 
cu o cupă dc argint dc aproape 8 kg. foarte frumoasă, do
nată dc regele Hassan al Il-lca S.i căsătorit și
Gata, se vor rări scrisorile pc adresa clubului Rapid! 
+ Dr. C. Rădulescu, antrenorul C.F.R.-ului clujean, zice: 
.Cită vreme mai există SPERANȚA, dc re să nu credem 
In ea ?* Da. categoric, da .' < Cîteva rinduri revelatorii 
asupra condițiilor fotbalului, devenit, in Italia, o industrie 
«Ic spectacole: ..Genova sc prăbușește, sc îneacă in da
torii. nu reușește să-și plătească jucătorii... Și iată că diri
guitorii ci lansează un patetic apel la suporteri : Dați-nc o 
mină dc ajutor. Cumpărați o acțiune a clubului, deveniți 
stăpinii și totodată salvatorii lui' ! E frumos, nu? întoc
mai ca in cărțile dc școală, frumos și pilduitor. Marii in
dustriași genovezi invită pe docherul din Sampicrdarcna 
și pc . idarul din Malassana să devină acționari !... (L’Unita) 
+ Un debut cu dreptul în divizia A. la Jiul : Cristian 
Făga? ♦- Ov. Ioanîțoaia încearcă. în .Săptămîna". să-1... 
tragă dc limbă pc Andrei Rădulescu, mai marele arbitrilor, 
dar nu reușește mare lucru ! ♦ In .Astra" nr. 11, Mihai 
Rară scrie niște „chestii" in (ața cărora mai-mai să rămîi 
ca Ia dentist. Citez.: .Panica trebuie alungată dintre noi. 
Și bocetul. Și tonul crunt, acuzator. Nu spun câ nu vor fi 
eșecuri. Ar fi imposibil (?!) Succesul însuși este capătul 
unui șir de insuccese (Z). Dar mi sc parc dc bun simț să nc 
păstrăm umorul (!) chiar și in momentele grele, căci la 
urnta urmelor fotbalul este o luptă... dar și un Joc" (de-a 
ce?) + .Dacă vom continua să nu nc mișcăm, vom ajunge 
ca niște centauri : sus om, Jos scaun* (Robert Merle).

Cîteva amănunte de la meciul

F. C. ARGEȘ
La Pitești, într-un cadru am

biant de toamnă friguroasă, 
partida dintre F. C. Argeș și 
Jiul a atras un număr infim 
de spectatori, cei absenți, de 
altfel, ncavînd ce regreta. A 
fost, după cum am aflat, luni 
dimineața, de la cițiva martori 
oculari ai meciului, o surdă în
cleștare de forțe, o continuă în
trecere, loiala, între apărarea 
perpetuă a Jiului și înainta
rea fără veleități (dat fiind 
faptul că Dobrin n-a fost nici 
pe departe «vioara întîi" aș
teptată), dar insistentă a F. C. 
Argeșului. Timp de 90 de mi
nute, puținii spectatori au asis
tat la un joc de apărare, de
seori disperată (de parcă era 
pusă în joc... retrogradarea

Jiului) a echipei vizitatoare, 
deși era vădit pentru oricine 
că gazdele nu sc aflau in ple
nitudinea forțelor lor, desfășu
rau un joc dezorientat, lipsit 
de i laritatca necesară, urmă
rind in fond doar înscrierea 
unui gol spre liniștirea spirite
lor încinse din tribune...

In aceste condiții, scorul c- 
gal (0—0), menținut dc jiuliști 
pînă la pauză, cu prețul unor 
mari eforturi din partea liniei 
«le apărare imediată, în care 
Gcorgcvici și Ștockcr și-au fă
cut jocul bun obișnuit, și a lui 
Mihai Marian, care-a reușit să 
se achite dc dificila sarcină de 
a-1 anihila pc Dobrin — a pro
dus un reviriment în echipa 
gazdă, Ia reluare mult mai de
cisă și acționînd ceva mai di
rect și mai dezinvolt în fazele 
dc finalizare.

După ce Stoian — deja un 
specialist al echipei în... ma
rile ratări — s-a complicat inu
til într-o fază asemănătoare a- 
celcia din care a înscris în

Faiâ din meciul Jiul - „U" 
Cluj, din care-a înscris Stoian, 
pe care-o doream repetindu-se 
și la Pitești. Dar, n-a fost așa...

Avem nevoie de terenuri propice desfășurării

aminteMai toți ne aducem 
tu nostalgie de strașnicele în
cleștări fotbalistice ai căror 
„croi* eram cîndva. Maidanul 
din cartierul în care locuiam 
cu părinții, care mai mult ca 
eigur astăzi nu mai există, lo
cul lui fiind luai de zeci de 
blocuri, a fost terenul de etala
re a -inegalabilului* nostru ta
lent. a teribilei noastre pofte 
de joacă cu mingea. Dar de la 
aceste nostalgice amintiri ale 
„anilor de demult" și pînă la 
condițiile în care trebuie să se 
desfășoare un campionat jude
țean de fotbal există o distanță 
kilometrică. După cum am mai 
afirmat și cu altă ocazie, „ju
dețul* este competiția care lan- 
eează tineri jucători (dar din 
păcate mai este și un «azil* 
pentru cei vîrstnici), introdu- 
cîndu-i nu numai în secretele 
fotbalului „de întrecere", ei și 
in atmosfera stadioanelor, a 
desfășurării meciurilor în con
diții aproape similare campio
natelor divizionare (cel puțin, 
așa ar fi cazul). Tot aici, pen
tru prima oară, jucătorul linăr, 
evoluînd, are parte de o asis
tență destul de numeroasă, re
cunoscută uneori pentru exi
gența aprecierilor, pentru se
veritatea judecării talentului 
Rău. a priceperii de care că 
dovadă.

Din păcate, în ultima perioa
dă de timp, aglomerarea exce
sivă a diviziei naționale C. sau 
a campionatelor județene (dato
rită sporirii numărului seriilor) 
a )>ermis promovarea în între
cerea ultimelor echipe a unor 
formații, ale căror asociații 
sportive nu au fost pregătite 
ți nu sînt capabile să asigure 
condițiile cele mai optime de 
desfășurare a jocurilor oficiale 
Dacă în ultimul tur a) cam
pionatului județean, seria Va
lea Jiului, am apreciat crește
rea valorică a unor echipe e- 
ducerea simțitoare a cazurilor 
de indisciplină, nu același lu
cru se poate spune despre ca
drul de desfășurare a meciuri
lor asigurat jocurilor programa
te în această competiție. După 
cum se știe. în seria Vale.i Ji
ului, din 12 echipe. 10 sînt rtanr 
din municipiu! Petroșani, ele 
desfâșurindu-și activitatea ofi- 
C'a-ă si pregătitoare diipă cum 
urmează : 3 echipe pe terenul 
dc- zgură din incinta stadionu
lui Minerul din Lupeni 'Con
structorul Lupeni. Prepa -utorul 
Lupeni și Minerul II Lupeni); 
2 echipe pe terenul din Petr'la 
(Preparat.ia din localitate și U- 
tîlaju) Petroșani): citi- o echipă 
pe terenurile d’n Lonea, Ani- 
noasa. Paroșeni, Vulcan. Uri
cani. In regulamentul dc func
ționare al F.R.F. există instruc
țiuni precise referitoare la te-

renurile pe care se poate desfă
șura un meci oficial, ele fiind 
umologabile numai în condiți
ile în care asigură un cîmp de joc 
acceptabil, integritatea corpora
lă a combatanților și arbitrilor, 
securitatea persoanelor lor (prin 
împrejmuire eu un gard înalt 
de 1,70 m, în incinta terenului 
neavînd acces decît jucătorii, 
arbitrii, antrenorii, delegații e- 
chjpej și medicii celor două 
formații angajate în concurs). 
Aflăm însă că majoritatea ne
mulțumirilor în campionatul 
nostru județean provin tocmai 
de la starea terenurilor, de la 
modul în care s-a înțeles res
pectarea unor indicații ale 
F.R.F. Ne surprind argumentele 
omologării unor terenuri. Din- 
tr-o recentă discuție, avută cu 
președintele comisiei municipa
le de arbitri de fotbal, Ștefan 
Mareș, am aflat cu stupefac
ție că „nu sînt puțini acei ca
valeri ai fluierului care aproa
pe că refuză să arbitreze pe u- 
nele terenuri datorită condiți
ilor total necorespunzătoare". 
Chiar dacă pentru moment ne-a 
surprins u asemenea declarație, 
trebuie să înțelegem că arbi
trajul este o activitate pur vo
luntară și că intr-adevăr nimeni 
nu este obligat să riște în con
dițiile in x-are securitatea nu-i 
poate fi asigurată.

Dar iată și cîteva exemple 
concrete, argumente oieri te de 
aceiași cavaleri ai fluierului, de 
spectatori chiar. Cea mai criti
că situație o intîmpinăm toc
mai ia Lupeni, acolo unde ma
joritatea jocurilor (dacă nu 
toate) se dispută pe terenul cu 
zgură din spatele terenului ga- 
zonaL Aici, s-ar putea (ace 
orice (antrenamente, iarna — 
patinoare) 
le să nu 
puține ori 
de fotbal 
spectatori 
In suprafața de joc s-au de ce 
nu... pomii plantați în teren. In 
asemenea condiții, nu trebuie 
să ne mai surprindă nimic (vezi 
jocul ConstructoruJ Lupeni — 
Utilajul Petroșani). La Paroșeni, 
lucru absolut lăudabil, cu se
rioase eforturi, s-a amenajat un 
teren de fotbal (cam......mini")
foarte concret dar și extrem de 
periculos pentru jucători, in- 
truciț la numai un pas de li
niile de demarcație se află un 
-solid* gard de beton. La un 
nevinovat fault de joc, soldat 
cu o dezechilibrare, sportivul 
i-Je pasibil de accidentare gra
vă prin contactul cu această 

tînelă* de beton. Am I-*st 
semnalați, de asemenea, că și 
acolo unde există o împrejmuire 
regulamentară, ea este absolut 
formală. înlrucît sînt foarte 
mulți aceia care își permit să

pătrundă în incinta terenului. 
De ce ? Ne întrebăm și noi. 
Sperăm ca răspunsul să soseas
că cu promptitudine de la aso
ciațiile sportive din Valea Jiu
lui, în mod special acolo unde 
oamenii de ordine sînt consi
derați „rara avis* (Lonea, Pe- 
trila, Uricani. Lupeni. Aninoa- 
sa. Vulcan). Există, de aseme
nea. prostul obicei de a permi
te unor conducători de între
prinderi pătrunderea în teren 
care de multe ori nu fac altce
va decît să apostrofeze arbitrii 
și jucătorii, să-i dădăcească pe 
antrenori. Pe ce criteriu ? Ne 
bucură foarte mult cînd perso
nalități din viața economică a 
municipiului sprijină activita
tea sportivă, dar numai atunci 
cînd sprijinul nu înseamnă în
jurături, jigniri și 
(apropo de Lonea 
după cum spunea chiar antre
norul Parîngului).

«Lista* unor exemple simila

apostrofări
și... altele

re poate fi extinsă. Spațiul li
mitat nu ne permite însă acest 
lucru. Considerăm absolut ne
cesară revizuirea grabnică a 
sistemelor de omologare a te
renurilor sportive. C.M.E.F.S. 
are datoria să semnaleze foru
rilor superioare situația reală, 
pentru a preveni incidente ce 
pătează activitatea sportivă din 
municipiu. -Știm că în Valea 
Jiului problema bazelor sporti
ve este acută, dar aceasta nu 
trebuie să constituie un pre
text al neglijenței, al alunecă
rii pe panta noncorformismului 
la adresa unor precizări regu
lamentare. Asociațiile sportive 
din municipiu au datoria de a 
depune eforturi și mai consis
tente. pentru a asigura jocuri
lor pe care le organizează un 
cadru propice desfășurării în 
condițiile deplinei echități spor
tive.

Nicolae LOBONȚ

\J pentru
f ORMAREA CFTA1ENEASCA

I

numai jocuri oficia- 
se d:spute! Nu de 
se asistă aici la faze 
la care „participă* 
uflați cu un picior

jocul cu U.T.A., determinin- 
du-1 pc Stan să se gîndească 
că poate să... renunțe la mina 
palidă pc care, îngrijorat, și-o 
.așezase" pe față, a urmat pri
mul gol al gazdelor. Supus gre
șelii, Georgescu — apărător hăr
țuit pînă atunci permanent, suc
cesiv, dc Jcrcan și Ivan II — 
a greșit prima oară, dai- de
cisiv, I-'rățilă fructificind pasa 
lui Jcrcan. Golul al doilea a 
fost marcat dc Dobrin, în urma 
unei faze de finețe, individua
lă, și drept consecință a jocu
lui închis, practicat, în conti
nuare (deși sc impunea ieșirea 
în atac) de oaspeți, care i-a 
invitat, pur și simplu, pc arge
șeni la ofensivă pc fronturi 
largi. Cea de-a treia ocazie a 
gazdelor de a înscrie (pentru 
că, în afara celor din care s-a 
marcat, piteștenii nu au insistat 
spre a-și crea și altele) a fost 
destrămată, în ultima instanță, 
de către Tonca, care-a salvat 
dc pc linia porții un gol ..gata 
făcut* de Dobrin. Cum sc poate 
ușor deduce. Jiul a Jucat la Fi-

Iești spre a... pierde la limită, 
n-a (ontal pc acțiuni percutan
te, care să poată fi fructifi
cate, s-a complăcut intr-un joc 
•Ic uzură, ineficient și — ceea 
ce nu sc poate deduce — n- 
știut să profite de faptul că a- 
părarea gazdelor nu era intr-o 
formă care să nu permită stră
pungerea, iar echipa gazdă, in 
totalitatea ei, n-a acționat ca 
un ceasornic bine reglat, ca în 
ultimele etape, făcînd un joc 
mai apropiat de cel de la Tg. 
Mureș dccît de cel de la... Cra
iova. In concluzie, un meci de 
slabă factură tehnică, cîștigat 
ușor de gazde din...' greșelile 
oaspeților.

Jiul a utilizat, în acest meci, 
următorii jucători ! Suciu — 
Georgescu. Gcorgcvici, Ștockcr, 
Tonca — M. Marian, Dodu — 
Urmeș (Făgaș), Mulțescu, Stoian, 
Naidin.

l^a tineret-rezerve i Jiul — 
F. C. Argeș 1—0. A marcat i 
Demeter.

i-a

V. TEODORESCU

Ca urmare a măsurilor n- 
doptate do recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului generai al cu
noașterii și educația socialistă 
a maselor, așezarea 
din societatea noastr 
principiilor eticii și 
uialiste 
silful 
pentru 
sport și 
asociațiilor sportive au iunt 
seric dc măsuri <’ 
imediată, concretă, 
lucrarea documentelor, 
ccpțională însemnătate, puse în 
fața întregului popor de condu
cerea partidului și stalului nos
tru, sportivii dc la multe aso
ciații și cluburi au fost înca
drați in forme «le învățâmint 
politic (îndeosebi, cicluri dc 
conferințe cu accent deosebit pc 
educația etică și moral-cctățc- 
nea.scă), prin care se urmărește, 
firesc, ca relația muncă-sport 
să nu mai fie considerată un 
„ce“ neînțeles, să nu devină 
fictivă, iar sportivii dc perfor
manță să-și onoreze in perma
nență obligațiile profesionale. 
Se urmărește, de asemenea, du
pă cîtc am fost informați, ca, 
cu prilejul lecțiilor care sc țin 
sportivilor, să aibă Ioc șl dis
cuții (în care, de exemplu, să 
fie combătute chiar concesiile 
făcute unor sportivi de către

și comuniste, 
municipal 
educație 
marea i

rclațiilor 
î pe baza 
hitățn so- 

Con- 
Pctroșani 

fizică și 
majoritate a 

o 
de eficiență 

După pro
ci e cx-

Federația română de modelism a decis

LEONTIN CIORTAN
cel mai bun sportiv al anului 1971

La fiecare sfîrșit de an, du
pă cum se știe, federațiile de 
specialitate pe ramuri de 
sport, pe baza rezultatelor 
obținute în întrecerile inter
ne și internaționale desfășu
rate de-a lungul celor... 365 
de zile, întocmesc clasamen
tele primilor 10 sportivi ai, 
anului. Cunoscutul sportiv 
petroșănean, aparținînd clu
bului Jiul, Lcontin Ciortan a 
fost, de curind, declarat, de 
către Federația română de 
modelism, cel mai bun spor
tiv al anului 1971. Sportiv de 
ireproșabilă conduită civică, 
modest, dîrz și perseverent, 
Leontin Ciortan a urcat ra
pid și sigur treptele afirmă
rii, reușind anul acesta să se 
situeze în vîrful piramidei 
sportive a navomodeliștilor. 
Un titlu, obținut cu trudă, cu 
prețul unor îndelungi cău
tări, în urma atîtor orc de 
eforturi creatoare, un titlu 
care onorează pe deținătorul 
lui — și, implicit, mișcarea 
sportivă din Valea Jiului — 
dar îl și obligă.

Care sînt rezultatele deo
sebite, obținute în decursul 
acestui an de Lcontin Cior
tan, care-au alîrnat decisiv 
în talgerul întîietății în a- 
ccst tînăr dar îndrăgit sport ? 
Să le enumerăm, insistînd a- 
supra acelora mai puține (sau 
deloc cunoscute) de iubitorii 
sportului din Valea Jiului,

succesc care l-au impus ca
tegoric pc navomodelistul pe
troșănean în «arena model iș- 
tilor".

Mai întîi, trebuie 
faptul că L. Ciortan 
cupantul locului I pe 
campionatul național 
vomodclc teleghidate 
Deci, un titlu de 
merituos cîștigat, în compa
nia celor mai valoroși spor
tivi ai „navomodelelor". La 
același campionat, Lcontin 
Ciortan a fost unul din com
ponent ii de bază ai echipei 
Jiul Petroșani, ocupantă a lo
cului secund, în urma „c- 
chipajuhii" asociației Aero
nautica București și înaintea 
celui dc la Politehnica Ga
lați.

Pc plan internațional, su
biectul acestor rinduri a par
ticipat la două competiții de 
mare amploare, obținînd re
zultate care fac cinste spor
tului românesc, activității 
sportive din municipiul Pe
troșani.

La campionatul european 
de navomodele de la Oosten- 
de (Belgia), desfășurat între 
12 și 17 august, unde lotul 
selecționatei române a fost 
compus din patru sportivi, 
dintre care doi de la Jiul Pe
troșani (L. Ciortan și Fr. Csa- 
szar), locul 4 la individual, 
a revenit, după o comportare 
excelentă, lui Leontin Cior
tan.

amintit 
este o- 
țară la 
de na-
Fl V5.

campion.

s-a

ba concursul internaționa. 
dc la Szambathelyi (R. P. 
Ungară) dotat cu „Cupa So- 
vari O‘‘ și disputat între 3 
și 5 septembrie 1971, concu- 
rînd la navomodelele din 
clasa hidroglisoare de 10 cm 
cubi, Lcontin Ciortan
clasat pc locul al treilea îna
intea multor concurcnți dc 
certă valoare din Ungaria, 
Bulgaria și Cehoslovacia.

Sînt „roade* grăitoare ale 
unei munci perseverente, stă
ruitoare, ale unei voințe 
neabătute dc a învinge, de a 
depăși, în mod sportiv, ad
versari dc mare clasă.

Adăugind la toate acestea 
faptul că Leontin Ciortan, 
sportiv exemplar, și-a făcut 
un titlu de glorie și noblețe 
din „meseria" a „crește", c- 
duca și forma, lingă el, pen
tru echipă și pentru asigu
rarea schimbului de miine al 
acesteia, alți, mereu alți ti
neri sportivi (la campionatele 
de veliere de la Mangalia, 
disputate între 8 și 12 sep
tembrie, Vasile Mocanu, E- 
lena Ga.șpar și N. Aurel — 
tineri crescuți „sub privirea" 
atentă a lui Leontin Ciortan 
— au ocupat locuri frunta
șe), avem imaginea completă 
a aceluia care este azi de
cretat drept cel mai bun 
sportiv al anului 1971 la na- 
vomodclism.

conducerile asociațiilor, ale 
burilor s..u secțiilor) fru« 
sc, urmate dc acțiuni 
live. Munca politică și 
tivă «arc sc desfășoară 
■iul sportivilor, pentru 
veni eficientă, trebuie .... 
vie, antrenantă, îndreptată 
scopuri majore. Pentru a .iv-a 
‘con, propaganda sportivă se 
cerc a fi inventivă, concretă >i 
pilduitoare, să sc adreseze, «îm
potrivă, spiritului și sufletului 
uman.

Printre formele prin «-ore 
conducerea clubului sportiv Jiu) 
Petroșani a înțeles să militeze 
în spiritul educației comunista, 
nl formării calității de om și 
cetățean, la lărgirea orizontu
lui politic și cultural al celor 
ce practică spurtul, se numără 
și ciclul de conferințe adresat 
componenților echipei divizio
nare A dc fotbal (induzînd șl 
lotul de tineret-rezerve).

Cu scopul, mărturisit, de a 
dovedi că sportul poate și tre
buie să constituie un instr» 
meni eficient de formare cetă
țenească partinică, fotbaliștilor 
de la Jiul le-au fost predate, 
în lunile octombrie și noiem- 
bi ic, două lecții dc promovare 
a dragostei de muncă, a cins
tei, corectitudinii și principia
lității. Prima lecție — «Valo
rile morale ale societății so
cialiste" — a fost ținută, în sala 
mică a Casei dc cultură, de 
către prof Durei Vladislav, pre
ședintele C.M.E.F.S. Cea de-a 
doua — „Etica muncii. Munca 
— factor activ de bază și edu
carea tineretului sportiv prin 
muncă și pentru muncă" — 
a fost predată de Ștefan Kc- 
nicska de la Centrala cărbu
nelui Petroșani. In a doua ju
mătate a lunii decembrie, îna
inte de vacanța sportivă. în 
fața fotbaliștilor de la Jiul va 
vorbi, despre „Apărarea și dez
voltarea avutului obștesc — în
datorire moral-cetățenească fun
damentală", procurorul și fostul 
fotbalist Ștefan Szoke. Expu
nerile au fost ascultate și dis
cutate cu interes și, se pare, 
anumite «roade* nu lipsesc. 
(Să ne amintim doar de de
plina sportivitate, spiritul de 
echipă și respectarea echității 
și-a colegialității, de care-au 
dat dovadă „elevii" antrenoru
lui Eugen Iordache în dificila 
încreștare dc forțe din partida 
cu ,.U“ Cluj).

Continuînd pe această linie, 
îmbogățind formele și mijloa
cele de combatere a mentali
tăților învechite, înapoiate din 
sport, dc promovare în rîndul 
sportivilor a principiilor cticH 
și moralei socialiste, vom pu
tea vorbi, curind, frecvent, de 
contribuția deosebită a 
lor diriguitoare din 
nostru la formarea și 
tarea calităților de om 
țean la toți sportivii.

clu-
itoa- 

educa- 
edu co
in rin- 
a «le
să tie

•pre

organc- 
sportul 
dezvol
ți cetă-
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Măsuri
severe 

împotriva 
atitudinilor 
nesportive !

V. T.

Analiza activității fotbalistice din
Vineri după amiază, în sa

la de ședințe a Consiliului 
municipal pentru educație 
fizică și sport Petroșani, a 
avut loc ședința de analiză 
a activității fotbalistice din 
municipiul nostru pe anul 
1971. Au participat mem
brii comisiei municipale de 
fotbal, arbitrii de fotbal, ac
tiviști sportivi din întreprin
deri, antrenori și instructori 
sportivi. Profesorul Adrian 
Golgoțiu, președintele acestei

comisii municipale, a prezen
tat o informare asupra ac
tivității fotbalistice de per
formanță și de masă, iar 
Ștefan Mareș. președintele 
comisiei municipale a arbi
trilor de fotbal din cadrul 
C.M.E.F.S., un raport de 
activitate a cavalerilor fluie
rului în anul competițîortal 
1971.

Pe marginea informărilor 
prezentate au luat cuvîntul 
tovarășii Anton Pînzaru, Con-

Dorin Kecskes; loan 
Cornel Cărare, De- 

Mușat, Ștefan Raica, 
Coșercanu și Tiberiu
In intervențiile lor, 

au dezbătut pro- 
.......... muncii

stantin Cîrciumaru, Gheorghc 
Băcuț, 
Szabo, 
ceba] 
Anton 
Szabo.
vorbitorii

-blema îmbunătățirii 
de educare a sportivilor, ne
cesitatea creării unor puter
nice centre de inițiere a co
piilor fn tainele fotbalului. 
Deosebit de apreciată a fost 
propunerea profesorului Ti-

municipiu BASCHET

antrenor secund 
divizionare A 
se înființa, la 
veritabilă pepi-

beriu Szabo, 
al echipei 
Jiul, de a 
Petroșani, o
nieră de fotbaliști, cu ajuto
rul unor metode de muncă 
moderne, singurele 
să asigure crearea 
ze absolut necesare 
itor fotbalistic de 
în Valea Jiului.

capabile 
unei ba- 
unui vi- 
prestigiu

N. 1>.

Rcferindu-se, concret, la 
concluziile desprinse în ur
ma meciurilor divizionare 
din etapa a XlI-a, de mier
curea trecută, Paul Slâvescu 
(in „Sportul" nr. 6 895, de 
vineri 3 decembrie), după ce 
reliefează faptul, pozitiv, că 
s-a onstatul „o dinamică sa
tisfăcătoare a jocurilor, un 
travaliu permanent al jucăto
rilor, in ciuda dificultăților 
terenului...", notează, in arti
colul „Final de sezon caracte
rizat de angajare totală, a- 
tenție, insă, la nivelul fotba
lului !*, cîteva considerații 
privind faulturile din me
ciul Steaua — Dinamo: .A 
fost clar aici că nervii au ce
dat (exemple in acest sens 
mai pot fj culese și din des
fășurarea partidelor de la 
București. Petroșani), că pro

Eroare ! De ce ?
ba «le foc a celor 90 de mi
nute de joc n-a putut fi tre
cută de toți*. Dacă afirmația, 
care a deranjat pe toți cei 
ce au asistat la partida Jiul 
— „U* Cluj, ar fi avut un 
caracter aluziv și nu cu... tri
mitere directă, să-i zicem, 
o ..inghițeam*. Dar așa ? De 
unde această „constatare", căt
re contrazice spusele și .scri
sele" confratelui lui P. Slă- 
vescu. Dumitru Graur, care-a 
văzut meciul ? Nici o referire 
în cronica lui D. Vișan la 
anumite acte reprobabile în- 
tîmplate Ia Petroșani (pentru 
că, cu adevărat, n-au exis-

tat!), nota zece acordată pu
blicului, cinci „stele* acorda
te arbitrului M. Bădulescu 
(excesiv de intolerant cti du
ritățile), notele mari acorda
te jucătorilor Jiului, pentru 
dăruire totală și joc în limi
tele sportivității — și totuși 
o referire directă la... duri
tăți ! Să fie o influență y 
„întimplării* reprobabile din 
partida cu Dinamo, in urma 
căreia a avut de suferit doar 
Tonca deși, ulterior, s-a vă
zut (în același număr de ziar 
„actele* lui Dinu, eu destina
ția Iordănescu, au făcut o- 
bieclu) a trei articole, care

de care mai combative) că 
Dinu nu numai că nu e un 
«mielușel*, dar e un promo
tor al jocului incorect ?l 
Ne-ar place să credem c-a 
fost o simplă eroare tipogra
fică. Ne-ar place să credem 
că nu se încearcă crearea u- 
nej opinij de a pune pe „con
tre pied* oaspeții Jiului din 
Petroșani, de a-i determina 
să creadă că aici, la noi, ești 
dinainte ..pierdut" dacă în
cerci să joci sportiv, să-ți 
aperi șansele, din cauza unei 
presupuse excesive lipse de 
sportivitate a jiuliștilor. E 
regretabil că. datorită unor 
afirmații fără acoperire, gra
tuite. pe undeva se vor for
ma impresii false, eronate 
despre condițiile de joc de 
ia Petroșani.

Altă înfrîngere I
Duminică, la Sibiu, în ca

drul penultimei etape a tu
rului doi al campionatului 
diviziei B la baschet mascu
lin, s-a disputat jocul dintre 
echipele Olimpia Sibiu și 
Știința Petroșani. La capă
tul unui meci frumos, desfă
șurat la o înaltă tensiune 
nervoasă, gazdele au reușit 
să-și adjudece victoria cu 
scorul de 73—54.

Incomodată de tactica a- 
plicată de Olimpia, Șiința nu 
reușește mare lucru, fapt ca
re dă, de la început posibili
tatea gazdelor să înscrie coș 
după coș, obținînd la pauză 
un rezultat care se părea că 
le va scâpa de emoții.

In partea a doua a meciu
lui, studenții reușesc cîteva 
acțiuni soldate cu „coșuri" 
spectaculoase, apropiindu-se, 
în min. 29, la 7 puncte de 
adversar (scor în acel mo
ment 48—41). De aici, sibîe- 
nii își regăsesc din nou ca
dența și „impulsionați* de 
eliminarea, pentru cinci gre
șeli personale (în min. 16). a 
Iui P. Gruber și (în min. 18) 
Gh. David. înscriu din nou 
o serie de puncte care le a- 
sigură victoria finală. In a 
doua repriză, Știința a jucat 
mai bine dar, diferența din 
prima repriză nu n mai pu
tut fi remontată.

V. T. Ilie C1UNGU, 
corespondent

Comisia dc disciplină a 
C.J.E.F.S. a analizat, recent, 
desfășurarea jocurilor din ulti
ma etapă a campionatului ju
dețean de fotbal. După < IUB 
am mai informat, în acest ul
tim act al turului competiției, 
am avut neplăcuta surpriză de 
a fi martorii unor atitudini re
probabile, dăunătoare echității 
sportive, spiritului de loialitate 
întronat pe majoritatea stadi
oanelor în ultima perioadă de 
timp. In centrul atenției s-au 
situat întîlnirile Constructorul 
Lupeni — Utilajul Petroșani și 
Minerul Vulcan — Minerul U- 
ricani, arbitrate cu competență 
de ing. loan Panait și Fr. Bar
na, soldate ambele cu incidente 
și, în cele din urmă, (după În
delungi dezbateri la comisia de 
disciplină) cu suspendări, spe
răm noi, destul de drastice 
(pentru a trezi la realitate pe 
sportivii recalcitranți). Jucăto
rul Gross de la Constructorul 
Lupeni „părăsește" activitatea 
competițională timp de l an 
și jumătate (pentru insulte gra
ve și bruscări la adresa con
ducătorului de joc, vociferări, 
durități). Colegii lui dc echipă 
Poenaru și Budai au fost sanc
ționați cu rămînerea pe tușă 
timp de 6 etape. Uricăncanul 
Udrescu, pentru lovirea arbi
trului în meciul Minerul Vul
can — Minerul Uricani, u fost 
scos din activitatea competițio- 
nală timp de 1 an, iar căpi
tanul echipei vizitatoare din a- 
cel joc, va „medita* asupra 
comportării sale 6 etape.

Iată, deci, măsuri care do
vedesc intransigență față de a- 
baterile de la etica sportivă. In 
perioada imediat următoare, co
misia de disciplină va decide 
rezultatele cu care vor fi omo
logate jocurile Purîngul Lonea 
— Minerul Vulcan și Minerul 
Vulcan — Minerul Uricani, am
bele încheiate înainte de minu
tul 90.

L. NICOLAE
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și stabilit nu demult 
pentru dezvoltarea ba- 
carbonifer al Văii Jiu- 
actualul cincinal și în

inul carbonifer al Văii 
dezvolțindu-și in tontl- 

■c capacitățile de produc- 
cvidențiind și volorificînd 
și importante rezerve, pâ- 

? tot mai ferm magis- 
proRresului contcmpo- 
inscric dinamic în rit- 
înaltc d< dezvoltare a 
economii a țării.

Alături de întregul nostru 
popor, minerii și toți ceilalți 
lucrători ai Centralei cărbune
lui Petroșani sc află acum an
gajați în realizarea planului 
cincinal, perioadă de cea mai 
mar însemnătate pentru făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria 
noastră.

Din mărețul program dc dez
voltare economii o-socialâ în 
p rioada 197]—1975, cunoaștem 
• A producția dc cărbune, la ni
velul economici naționale, tre
buie să ajungă la cifra dc 37 
milioane tone, din care Valea 
Jiului va trebui să producă 
cel puțin 11,3 milioane tone.

Cu puține zile înainte de a 
păși in cel de-al doilea an al 
planului cincinal, minerii Văii 
Jiului sînt chemați ca, con
comitent cu realizarea obiec
tivelor încredințate — care 
reflectă posibilitățile reale —, 
să înfăptuiască importanta pre
vedere a hotărîrii conducerii 
partidului și statului nostru, de 
a se reduce schimbul de lucru 
pentru salariații din subteran 
de la 8 ore la 6 ore în condițiile 
menținerii indicatorilor de plan 
și de salarizare. Preocuparea și 
srija deosebită pe care parti
dul și statul nostru o poartă 
dezvoltării în continuare a 
municipiului Petroșani, conco
mitent cu ridicarea bunăstării 
celor ce muncesc și locuiesc 
în acest municipiu, s-a afir
mat astfel în continuare. preg
nant, încă din primul an al 
planului cincinal. Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. a a- 
nalizat 
măsuri 
rinului 
Iui în 
perspectivă, penlru valorifica
rea superioară a rezervelor de 
cărbune, iar acum, la finele 
primului an al cincinalului, 
partidul hotărăște ca lucrătorii 
din subteran să treacă la pro
gramul redus de lucru. Mine
rii Văii Jiului au primit cu 
bucurie și cu o deosebită sa
tisfacție hotărîrea conducerii 
partidului și statului nostru, 
ferm convinși că aplicarea a- 
cesteia va contribui la crește
rea substanțială a nivelului lor 
de viață, a bunăstării tuturor 
lucrătorilor cc-și desfășoară ac
tivitatea în condițiile de sub
teran, a celorlalți salariați din 
unitățile aparținătoare C.C.P.

In vederea trecerii la pro
gramul redus de muncă la 
fronturile de lucru, sub con
ducerea și îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, 
organizațiile de masă, conduce- 
i île Centralei cărbunelui și ale 
unităților aparținătoare, au în
treprins ample și temeinice ac
țiuni pregătitoare. S-a experi
mental programul redus de lu
cru in cadrul E. M. Lupeni 
din luna februarie 1971, iar din 
august a. c. la E. M. Paroșeni. 
Concluziile desprinse din expe
rimentările efectuate, propune
rile făcute de salariați au con
stituit baza multor analize și 
dezbateri la nivelul organelor 
ți organizațiilor de partid, sin
dicat, U.T.C., ale conducerii 
Centralei și conducerilor ex
ploatărilor. /Aplicarea măsurilor 
stabilite în ședințele de ana
liză și dezbaterile ce au avut 
loc pentru îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale și 
dotarea corespunzătoare a ex
ploatărilor miniere, rezultatele 
bune obținute de colectivele 
care au experimentat regimul 
redus de lucru, au creat con
diții propice ca toate exploată
rile miniere să treacă la apli
carea și generalizarea progra
mului de lucru pe 4 schimburi 
de 6 ore în condițiile muncii 
din subteran.

Ieri, 6 decembrie, a început, 
nm putea spune, examenul de 
sinteză al eficienței acțiunilor 
pregătitoare pentru trecerea la 
noul program dc muncă, iar 
fiecare zi de reușită deplină va 
da satisfacție și bucurie mi
nerilor Văii Jiului. Este un me
rit deosebit al organelor și or
ganizațiilor de partid, sindicat 
și U.T.C., al conducerilor Cen
tralei și exploatărilor miniere, 
n) lucrătorilor din aparatul 
C.C.P., al colectivelor de mun
că ale minelor și preparațiilor 
de cărbuni, U.U.M.P., al uni
tăților de transporturi din mu
nicipiu. al altor întreprinderi 
ți unități ce au concurat la 
definitivarea acțiunilor pregăti
toare. Cu aportul tuturor a fost 
posibilă crearea condițiilor ca 
muncitorilor ce lucrează în 
subteran să li se reducă schim
bul de lucru la 6 ore la front.

ce
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,00 Ra-

știri;

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Bu
letin de știri: 9,30 Atlas cul
tural: 10,00 Buletin d< 
10,05 Cînlece și jocuri olte
nești: 11,00 Buletin de știri:
11,15 Revista economică: 11.40 
Coruri bărbătești: 12,00 Dis
cul zilei; .12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,27 Cîntecul e pretu

fclc două orc dc timp liber 
1 îsligatc asigură pentru mine
rii noștri premisele de 11 se o- 
cupa mm mult dc familie, de 
crcșlcna și educarea urmași
lor. dc pcrivi-țjonarca profesio- 
milâ, dc ridicarea nccenlcnilfl 
a nivelului ideologic și educa
tiv, în spiritul indicațiilor w- 
irctarului general ăl parliduhu, 
tovarășul Nicolne Ceaușcscu.

Ar ti greșit sâ se Înțeleagă 
lh o oală cu aplicarea și ge
neralizarea programului redus 
hi schimbul dc 6 orc lnwlcayâ 
răspunderile ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, tu
turor factorilor ce au avut în
credințate sarcini și resjxmsa- 
bililăți in ]M?rioada de pregăti
re a amplei acțiuni. Biroul 
Comitetului județean dc partid 
atrage in mod foarte serios a- 
tenția și trebuie să înțelegem 
•.a, inccpînd cu prima zi dc 
aplicare a noului program de 
lucru la exploatările miniere, 
sporesc și mai mult răspunde
rile organelor și organizațiilor 
noastre dc partid, sindicat, 
U.T.C., a conducătorilor proce
selor dc producție, a tuturor u- 
nităților și instituțiilor din 
municipiu chemate sâ asigure 
condiții optime pentru cu noul 
program de lucru introdus la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului să sc aplice cu maxi
mum de eficiență din prima zi.

> Organele și organizațiile 
de partid trebuie să vegheze 
ca, inccpînd cu prima zi de 
la trecerea la noul program de 
lucru, sa sc rezolve cu promp
titudine problemele de ordin 
tehnic și organizatoric ce apat
ia exploatările miniere, sectoa
rele și brigăzile dc producție;

+ Să se urmărească ca re
partizarea cadrelor, în cele pa
tru schimburi de producție, sâ 
sc facă rațional și cu maximum 
de eficiență;

+ Aprovizionarea lelinico- 
muterială a exploatărilor mi
niere, a sectoarelor, a tuturor 
locurilor dc muncă și brigăzi
lor de mineri să se facă co
respunzător cerințelor și în timp 
util. Organele și organizațiile 
dc partid să tragă serios la răs
pundere pe acei conducători ai 
proceselor de producție ce ne
glijează importantele 
de aprovizionare, de 
de deservire;

probleme 
dotare și

La exploatările 
s-a introdus, o dată 
curea programului redus de lu
ciu, un nou schimb de pro
ducție. Să se urmărească ea 
schimbul IV de producție, în 
cel mai scurt timp, să se ri
dice la nivelul eficienței ce
lorlalte trei schimburi;

miniere 
cu apli-

Folosind din plin capaci
tatea de producție a schimbu
lui nou introdus în programul 
de lucru al exploatărilor tre
buie ca fiecare unitate, sector 
și brigadă în parte să-și reali
zeze ritmic sarcinile de plan, 
să se îndeplinească normele de 
producție, sarcinile proprii, să 
sporească în final producția și 
productivitatea muncii, cîștigul 
mediu al muncitorilor din sub
teran și al celorlalți salariați 
de la unitățile aparținătoare 
C.C.P. Asupra acestui aspect 
trebuie să insistăm din prima 
zi și lună de aplicare a nou
lui regim de lucru.

Noul program de lucru a 
creat condiții și poate consti
tui un minunat prilej de în
lăturare a unor lipsuri și nea
junsuri ce s-au manifestat la 
unele exploatări și sectoare de 
producție. Reducerea timpului 
efectiv de lucru cu două ore pe 
schimb în subteran, va conduce 
totodată la un control și o su
praveghere sporită a locurilor 
de muncă. Aceasta va permite 
întărirea disciplinei în produc
ție, a tehnologiei de lucru, res
pectarea întocmai a normelor 
de protecție și igienă a mun
cii, a legilor și reglementări
lor în vigoare, prevenirea a- 
variilor, a surpărilor, a focu
lui de mină, accidentelor de 
muncă și îmbolnăvirilor profe
sionale. Este imperios necesar 
însă să se urmărească ca pro
gramele de revizii și reparații 
să se execute în termenele 
planificate și de calitate supe
rioară. Folosirea judicioasă și 
rațională a forței de muncă în 
cel de-al patrulea schimb de 
producție trebuie să conducă la 
o mai bună întreținere a lu
crărilor miniere de transport, 
dc acces și a celor de aeraj, 
crearea condițiilor optime de 
lucru la toate locurile de mun
că.

Noul program de lucru creea
ză condiții optime pentru rea
lizarea ritmică a planului lu
crărilor dc deschideri, de pre
gătiri, a indicatorilor planului 
tehnic, pentru sporirea capaci
tăților de producție, folosirea 
din plin a mașinilor și utila
jelor din dotare, a capacitA- 

tindeni; 14,40 Melodii popu
lare: 15,40 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica dc 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,35 Cinlecclc noastre: 17,00 
Radtoenciclopcdie pentru ti
neret: 17,30 Concert de mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii pre
ferate: 20,40 La microfon 
Irina Loghin; 21,00 Revista 
șlagărelor: 21,30 Bijuterii mu
zicale; 22.00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

alei icților atelierelor proprii, redu
cerea consumurilor spccifu c dc 
materiale, a cheltuielilor dc 
producție. Se core însă, pentru 
a spori eficiența economică a 
întregii aitivitflți a exploată
rilor miniere, a unităților apar
ținătoare C.C.P., ca în zilele ne
lucrătoare să sc întocmească 
comenzi pentru un număr dc 
salariați strict necesari efectuă
rii lucrărilor dc revizii și re
parații iu instalațiile și agre
gatele din dotarea unităților, 
controlul și supravegherea lu
crărilor, a locurilor de muncă 
din subteran și de la supra
față.

Aplicarea noului program de 
lucru Ia exploatările miniere 
— cu avantajele ec decurg 
pentru minori —, va atrage cu 
siguranță noi contingente dc 
salariați cc vor trebui selec
ționați, pregătiți, calificați și 
permanentizați pentru munca 
dc subteran. Noilor angajați 
și tuturor salariaților unități
lor C.C.P. Ic vor trebui create 
condiții bune dc cazare, dc ma
sa și pentru desfășurarea ac
tivităților cultural-educative. 
Munca de recrutare, calificare 
și permanentizare a cadrelor 
din minerit, reducerea fluctua
ției trebuie să stea de acum 
încolo și mai mult în centru) 
preocupărilor organelor și or
ganizațiilor de partid, sindicat, 
U.T.C„ conducerilor exploată
rilor miniere.

O sarcină importantă și de 
răspundere pe care organele și 
organizațiile dc partid, sindi
cat, U.T.C, și conducerile ex
ploatărilor miniere vor trebui 
să o aibă în vedere- este aceea 
ca din primele zile de apli
care a programului redus de 
lucru să popularizeze bunele 
rezultate ce se obțin în uni
tăți, sectoare, brigăzi și echipe, 
folosind în acest scop toate for
mele muncii de propagandă, să 
indice și să recomande genera
lizarea tuturor soluțiilor și me
todelor bune folosite de unele 
colective de muncă.

întregul program de pregă
tire a sarcinilor de producție 
și obiectivelor planului de in
vestiții penlru viitorul an, cînd 
producția dc cărbune brut 
crește pe ansamblul unităților 
C.C.P. cu 6,7 la sută, iar la 
producția netă cu 8,8 la sută 
față dc acest an, invcstițiHe cu 
17,2 la sută, să fie completat 
cu noi măsuri de perfecționare 
continuă a întregii activități, 
ce se desprind din constatările 
și concluziile rezultate prin a- 
plicarea noului regim de lucru 
în subteran. In acest mod cre
dem că se vor crea condiții op
time pentru realizarea ritmică 
și integrală a sarcinilor sporite 
de plan, a angajamentelor ce 
revin unităților C.C.P. în pri
mul trimestru al anului 1972 
și pe întregul an.

Avem convingerea că orga
nele și organizațiile de partid 
ce au condus cu pricepere și 
simț de răspundere acțiunile 
pregătitoare înfăptuirii noului 
program redus dc lucru în sub
teran — în lumina importantei 
hotărîri a conducerii partidului 
și statului nostru — se vor mo
biliza în continuare, mai ple
nar pentru a crește rolul lor 
conducător în sectoarele pro
ductive, vor conduce și mai 
competent întreaga activitate e- 
conomică penlru ca prin rea
lizările economice superioare 
ce se vor obține sâ răspun
dem cu cinste grijii părintești, 
permanente pe care partidul 
și statul nostru o poartă dez
voltării economiei municipiului 
nostru, ridicării necontenite, pe 
noi trepte, a standardului de 
viață, îmbunătățirii condițiilor 
materiale și spirituale ale mi
nerilor și întregii populații din 
Valea Jiului.

în cadrul
tivitalc al CJubuIul dc politică 
externa, cvne funcționează la 
Liceul dc cultură generală din 
l’ctrila, joi 2 decembrie, ora 18, 
a avut loc o sesiune dc comu
nicări, pe teme de actualitate, 
la care n pârtieipnt un mare 
număr de tineri elevi și utecișli.

Dinlre subiectele abordate în 
comunicări, au reținut atenția

de
comunicări

mod deosebit următoarele i 
și internațional în 

a P.C.R." (referentă 
Gabriela Cordos), «Africa 
(referentă Emilia Plcșa), 

capitalisle"

în
«Național 
activitatea 
eleva 
luptă' 
„Dualitățile lumii 
(referent loan Vîtcă). „Dicționa
rul diplomatic" (prezentat de 
Petru Jacob). Un sprijin prețios 
în realizarea comunicărilor a 
fost acordat de profesorul Liviu 
Groza, directorul Liceului din 
Pctrila.

(Urmare clin pag. 1)

și Retezolu (2484 m) din mo- 
sivul Retezat ; Gugu (2290 m), 
Godcanu (2230 m) și Borăscu 
(2160 m) din masivul Godea- 
nu ; Vîrful lui FCtru (2130 m) 
și Șureanu (2059 m) din ma
sivul Șureanu ; Straja (1869 
m) din Munții Vilcanulul. Moi 
adăugăm că frumusețile aces
tor munți sînt neasemuite, că 
pe crestele lor sălășluiește ca
pro neogră și vulturii și că pe 
stincile cele moi greu accesi
bile crește floarea de colț - 
regina plantelor din aceste zo
ne alpine.

s-au întîlnit cu tovarășul

(Urmare din pag. I)

ră îndoială aceea dc a vă re- 
’întoarce cît mai curînd între ei.

— Primesc cu bucurie, a în
cheiat președintele.

Toți cei prezenți au asistat, 
în continuare, la un scurt pro
gram artistic oferit oaspetelui 
și celor care l-au însoțit de că
tre copiii din Vulcan.

însoțit de prof. Ana Roșea, 
directoarea Casei pionierilor din 
Vulcan, oaspetele a vizitat a- 
ceastă unitate de educație în
ființată abia in urmă cu un an. 
Deși „lînără", Casa pionierilor 
din Vulcan și-a făcut viguros 
simțită prezența In rîndul lă- 
cașelor similare din județ și 
din țară. Cele 3 medalii de aur, 
9 diplome la „Minitehnicus 
1971“, un loc secund la con
cursul de fotografii rezervat 
pionierilor și școlarilor, sînt nu
mai cîteva argumente în aceas
tă privință.

Constantă și intransigenta 
în respectarea 

programului «le lucru redus
(L'rmare din pop. I)

fi’Cteze reali/,arta sarcinilor de 
plan încredințate". (Dumitrii 
Rclchuz, m.< oi mir ■ r. -erto 
nil I),

...Sînt foarte mulțumit, cum 
sînt și ceilalți ortaci ni mei. 
Ne putem îndeplini ciclul la 
front fără excepții aducătoare 
dc pagubă pentru mină, pentru 
noi, Si oamenii nu mm umblă 
pe la puț, pe nu știu unde, 
după cele trebuincioase Iu lo
cul dc muncă. De-ncum pot să 
ajung acasă cel lîrziu la ora 
14, nu la 16, ca înainte. Am 
timp mai mult să-mi cresc co
pilul, să învăț, mi-c sete dc 
asta". Gavrilă Bora, miner).

„Am cei mai mtilți munci
tori in abataje și la regie, în 
schimbul I, • i văd că r impo
sibil sa ne încadrăm în cele 
10 minute prevăzute pentru 
pontajul oamenilor. Propun ca 
operația să înceapă la 
nu dc la 5,10...". (Petre 
maistru miner, sectorul

...Mă echipez pentru subte
ran, împreună cu specialiștii 
Centralei, inginerii Otto Abra
ham și Alexandru Magyarosi, 
deci și asistența tehnică «de 
nivel" e... pe fază I

La post e și 
beriu Bin dea, șeful 
electromecanic, 
nu-l... iartă :

„In legătură cu

ora 5, 
Taraș, 
11).

inginerul Ti- 
scrviciului 
report cri ilși

reușita a-

județului Hune- 
ele situote la di-

Localitățile 
doaia sint și 
ferite altitudini. Petroșaniul e- 
ste oșezot Io cea mai înaltă 
cotă (669 m), iar Deva Io ceo 
moi joasă (180 m). Dintre ce
lelalte localități urbone o- 
mintim : Hunedooro — 225m 
altitudine. Brad - 280 m, Că- 
lan - 240 m, Hoțeg - 312 m. 
Comuna Sormizegetuso deține 
supremația de altitudine între 
principalele localități rurale a- 
le județului (500 m).

Este interesont să cunoaștem 
și citeva date privind tempe
ratura aerului pe teritoriul județu-

Oaspetele a apreciat activi
tatea desfășurată aici și a pro
mis sprijinul C.N.O.P. pentru 
dotarea unor cercuri și formații.

La invitația cadrelor didac
tice ale celei mai prestigioase 
unități de învățâminl din Vul
can, tovarășul Virgiliu Radu- 
lian a vizitat și Liceul de cul
tură generală din acest oraș, fi
ind însoțit de prof. Gh. Antoce 
care a dat explicații în legă
tură cu realizările colectivului 
de aici și cu gîndurile do. vi
itor.

Vizita făcută de tovarășul 
Virgiliu Radulian pionierilor 
din Vulcan s-a desfășurat în- 
Ir-o atmosferă dc lucru, caldă, 
apropiată, constituind un pri
lej de bucurie pentru toți cei 
care au făcut oficiile dc gazdă, 
precum și — după cum am fost 
asigurați — pentru oaspete ca
re, așa cum am arătat, a pro
mis să revină cit mai curînd 
în Valea Jiului. 

ccstci importante acțiuni, con
sider < a va du roadele scontate 
dacă, bineînțeles, vom respecta 
întocmai programele stabilite și 
dacă vom izbuti, lotuși, să asi
gurăm in nnumilc perioade 
piese de schimb caro sînt, li
ne ori, cam deficitare. D< fapt, 
văd că reprezentanții Centralei 
sînt în mijlocii] nostru și. fără 
îndoială, vor observa toate nc- 
< .izurile în acest sens și, sîn- 
tem convinși că ne vor sprijini. 
S-au stabilit cu exactitate, punc
tele dc stocare din subteran, 
cît mai apropiate dc locurile 
de muncă. Cc trebuie să sc 
manifeste ? Constanță și intran
sigență cu noi înșine în res
pectarea tuturor măsurilor, a 
organizării ireproșabile Ia (oale 
nivelele, și, — de îndată cc ob
servăm cea mai neînsemnată 
abatere —, să intervenim cu 
bromptitinline pentru a o în-

DIN PRIMELE ORE

Entuziasmul dispecerului lu- 
penean s-a transmis și celui 
dc la Centrală. Primește notele 
telefonice de la Aninoasa con- 
chizind toi cu un „bravo Ani
noasa". Apoi de la Uricani, 
Vulcan, Paroșeni, Dilja, Bărbă- 
teni.

7,4° in 1969 ți 7,7’ 
Maximo absoluta a- 
slația din Devo, în 
1922-1970 o fost in
ia 16 august 1951,

lui nostru. Astfel, media anuală 
in grade Celsius, o tempera
turii aerului înregistrată la 
stațio din Devo a fost de 9° 
in 1969 și de 9,3° in 1970, iar 
ceo înregistrată la stațio din 
Petroșoni 
in 1970. 
nuolo la 
perioada 
registrată 
cînd temperatura aerului o o- 
lins 39,7°. Stația din Petroșani 
a înregistrat maximo anuală 
absolută pe aceiași perioodă 
în ziua de 14 august 1946. 
Minima absoluta anuală in 
perioodă omintită moi sus a

EXPLOATAREA

angajează de urgență persoane calificate și cu autorizație 
de funcționare pentru următoarele meserii :

mecanici pentru locomotivă cu abur
fochiști locomotivă cu abur

— 2
— 2

2 acari 
— 4 meseriași cale ferată

buldozeriști, precum și
— 4

fie absolvenți de școală elementară
maiștri recepționeri cărbune care să

— 12 muncitori necalificați cu cel puțin 4 
clase elementare

— 3 motopompiști p.c.i.

2

lătura cit mai curînd cu pu
tință. Aș dori, personal, ca și 
în celelalte schimburi dc azi și 
in zilele următoare, să se ob
serve aceeași disciplină, a- 
celași respect pentru ordine, <a 
Iu „debutul" cu acest schimb I. 
cînd ne-ain încadrat în litera 
programului — aș spune aproa
pe sulă ia sută... Prezența ce
lor cîteva procente... rezervă, 
este, desigur, un balast inerent 
la început de drum <11 totul 
nou, ne vom strădui însă, să-l 
dăm la o parte. Dc fapt, pri
mele îmbunătățiri au fost dis
puse chiar în dimineața aceas
ta legate dc deservirea dc In 
lâmpăric, în sensul < ă această 
operație să nu se mai facă 
după trecerea perioadei prevă
zute în program de intrare a 
personalului în mină. Adică In 
5,20, ci nu Ia 5,30 sâ se den 
minerilor ultima lampă".

de calculat intră in 
apoi satisfacție ca

Mașina 
funcțiune, 
după o biruință. „E in ordine, 
totul a pornii cu bine. Schim
bul II a preluat din mers „fron
turile" fără nici o abatere de 
la program - adică normal.

Un „normal" rostit simplu, 
dar care semnifică un salt 
spre mari împliniri I

fost înregistrată astfel : Io sta
țio din Devo în 24 ianuorie 
1963 (-31,6”), iar la stațio din 
Petroșoni in 28 ianuarie 1954 
(-29,9°).

încheiem aici aceste citeva 
însemnări și sperăm că ele vor 
trezi interesul cititorilor noș
tri, mai oles al amatorilor de 
statistică. Intenția noostră nu 
este însă numoi de o le adu
ce la cunoștința cit moi multor 
locuitori oi municipiului, dor 
și de o-i îndemna sa le cu
noască direct, pe viu. Le urăm 
drumeții plăcute și instructive 
pe coordonatele geografice ale 
județului.

18,00
18,30

MARII 7 DECEMBRIE

19,00
19,15
19.20

„Micii meșteri mari". 
Revista literară TV — 
Poezia și socialul. 
Breviar juridic. 
Publicitate.
1 00) dc seri : Creionul 
fermecat — «Umblă 
vulpea",

19.30 Telejurnalul dc seară.
20.00 Cincinalul în acțiune — 

70 la sulă din necesarul 
de utilaje realizai de 
industria noastră.

20,10 Avanpremieră.
20,15 Reflector.
20.30 Scară de teatru : „On

ticele comice" dc Vasilc 
Alecsandri — „Mama 
Anglielușa", „Clevetiri", 
„Sandu Napoilă", „Bar
bu Lăutaru". Interpre
tează Marcel Anghclcs- 
cu.

Ga-

21,25 Anestezia prin acupunc- 
tură.

21,55 Recital dc balet : 
liua Ulanova. In pro
gram : „Vlad" de Cho
pin, fragmente din „Gi
selle" de Adam, „Fin- 
tina din Baccisarai" de 
Asafiev, ..Romeo și Ju- 
Jicta" de Prokofiev.

22,15 Din țările socialiste. 
R P. Bulgaria — Rila 
— salba de hidrocen
trale.

22,30 Telejurnalul de noapte.

PETROȘANI i Noiem
brie : Cele șapte logodnice 
ale caporalului (6—8 decem
brie); Republica: Preludio 
11 (6—8 decembrie); PETRI- 
LA : Numai mortul va răs
punde (5—7 decembrie); LO 
NEA — Minerul: Gool (6—8 
decembrie); VULCAN : Rene
gata (6—8 decembrie); LU- 
PEN1 — Cultural : Un loc 
pentru îndrăgostiți (6—10 de
cembrie).

SPITALUL
UNIFICAT

PETROȘANI
face cunoscut că inccpînd cu 
data de 1 ianuarie 1972 de
vine vacant postul de

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

în cadrul Spitalului unificat 
Petroșani.

Postul sc poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sint 
cele prevăzute în 
2 351/1969.

Candidații se vor adresa 
direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani pînă la 20 decem
brie 1971.

H.C.M.
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cum oi-ai I//4/7I INTERNAȚIONALA
JtSOVlA fi — Trimișii spo- 
Agcrpres transmit ; In du

ri* ■••u zilei dc 6 decembrie, 
arșovm. în sala Palatului 
u ii și Științei, s-an deschis 
rile celui dc-al Vl-lca 
ros al Partidului Muncito- 
Unit Polonez,

lâ sc aflau peste 1 800 
— muncitori, țărani, 

dc știință și cultură.

membri

Cui tu 
lucră 
Congi

In 
deleg 
oameni 
militari — rep vzentanții color 
3 270 000 membri și candidați 
dc partid, printre care 308 de
legați desemnați direct de or
ganizațiile dc partid din marile 
întreprinderi industriale. pre
cum și delegații din partea ți
nui număr dc 70 partide comu
niste și muncitorești, socialiste 
și democratice.

Participanțîi la Congres au 
salutat cu aplauze apariția în 
prezidiu a tovarășilor Edward

Gierek, Joszcf Cyrankicwicz. 

con ducă tari de partid polonezi. 
In prezidiu au luat loc, 
semenea. tovarășul 
Ceaușescu, secretar gen 
Partidului Comunist 
precum și conducătorii 
delegații de peste hotare. In 
salâ se aflau membrii delega
ției româno, tovarășii Paul Ni- 
ctilcscu-Mizil, membru nl Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
nl P.C.R., Miu Dobrcscu. mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Mi
hai Marin, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România In 
Varșovia, precum și membrii 
celorlalte delegații de peste ho
tare.

Lucrările Congresului au 
fost deschise de Edward Gic-

dc a- 
Nicolno 
icrol nl 
Român, 

altor

Depuneri de coroane de flori de 
către delegațiile de peste hotare 

participante la Congresul P.M.U.P.
Lum dimineața, delegațiile dc 

peste hotare participante la 
Congresul P.M.U.P. au depus 
coroane de flori Ia Citadela 
Varșoviei — monument închi
nat revoluționarilor polonezi, 
precum și la Mausoleul ostași
lor sovietici.

La solemnități a luat parte

Comunist 
tovarășul

delegația Partidului <
Român, condusa dc 
Nicolac Ceaușescu.

Delegațiile de peste
au fost însoțite de Joszcf Tej- 
chama, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.U.P 
și alte persoane oficiale polo
neze.

hotare

In congres și oaspeții de peste 
holnre.

Apoi, participanțîi au omagi
al printr-un moment do re
culegere memoria unor mili
tant» ai P.M.U.P. caro au deco
dat între cclc două congrese.

Delegații au ales organele dc 
lucru alo congresului și nu a- 
doptat ordinea dc zi a lucrări
lor :

1. — Raportul dc activitate 
al C.C. al P.M.U.P. și sarcinile 
partidului privind dezvoltarea 
socialistă continuă a R-P. Po
lone ;

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie ;

3. — Prevederile dezvoltării 
economice și sociale a țării pe 
anii 1971—1975;

4. — Alegerea Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale 
do Revizie.-

La primul punct al ordinii 
de zi, raportul de activitate al 
C.C. al P.M.U.P. pentru perioa
da dintre Congresele al V-lea 
și al VI-lea a fost înmînat de- 
Icgaților. Primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., tovară
șul Edward Gierek, a pre
zentat în fața congresului 
raport ul-programatic „Sarcinile 
partidului în dezvoltarea socia
listă continuă a Republicii 
Populare Polone".

Congresul al VI-lea al 
P.M.U.P. iși continuă lucrările.

Congresul P. C. din Columbia

Ciocniri violente
indo-pakistaneze

columbiană ca im- 
dupâ capitala țării.

Vizita delegației M.A.N. 
în Columbia

BOGOTA 6 — Trimisul spe
cial Agerpres, Eugen Pop, trans
mite : Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă dc to
varășul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei de politică exter
nă a M.A.N., care, la invitația 
Parlamentului Columbiei, face 
o vizită oficială în această țară, 
a depus o coroană dc flori la 
monumentul lui Simon Bolivar. 
Delegația română a vizitat apoi 
„Muzeul Aurului" din Bogota 
— oglindă a civilizației prcco- 
lumbiene.

In continuare, delegația ro
mână a vizitat orașul Caii, una 
din cele mai frumoase așezăil 
urbane ale țării, important cen
tru industrial și cultural. Oas
peții români au fost salutați de 
guvernatorul provinciei, Marino 
Rcnjifo Salcedo, și alte oficia
lități locale. In orașul Call, 
membrii delegației au vizitat 
centrul siderurgic „Pacifica".

Luni, delegația M.A.N. a so
sit în orașul Medellin, a doua 
localitate 
portnnță, 
Bogota.

BOGOTA 6 (Agerpres). — Li 
capitala columbiană s-au des
chis luni lucrările celui dc-al 
XI-lca Congres al Partidului 
Comunist din Columbia, anun
ță agenția Prcnsa Latina.

La ședința inaugurală au 
participat delegații aleși de or

ganizațiile dc bază ale parti
dului, deputați, lideri ai unor 
grupări politice de opoziție, re
prezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești. Este 
prezentă o delegație a Partidu
lui Comunist Român, condusă 
dc tovarășul Mihai Gero, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al

delegații
militare

Zimbabwe va cuceriRezultatele scrutinului
din Uruguay în mod sigur independența

6. — Corespondentul 
Paul Diaconescu,

române
în Franța

DELIII fi (Agerpres), — Luni 
dimineața, un purtător de cu
vînt oficial de la Delhi, citat 
dc agenția France Presse, a a- 
firmat că forțele indiene au 
distrus 23 de tancuri pakista
neze in cursul unei violente 
lupte care s-a desfășurat intre 
unitățile dc blindate, duminică 
scara, in sectorul Chamb din 
partea dc sud a Cașmirului. 
Potrivit afirmațiilor sale, scrie 
agenția, trupele indiene care 
avansează in interiorul Pakis
tanului oriental au ocupat mai 
multe orașe strategice din a- 
ccastă provincie. Aviația indi
ană, a precizat purtătorul dc 
cuvînt, continuă atacurile asu
pra celor două regiuni ale Pa
kistanului — de est și de vest 
— in timp ce marina și por- 
avioanclc bombardează porturi
le, instalațiile și depozitele dc 
carburanți din Caraci, Chitta
gong și alte localități pakistane
ze de coastă.

Agenția Associated Press 
latcază, citind declarații 
purtătorilor dc cuvînt dc
Delhi, că trupele indiene atacă 
pe cinci fronturi în sectoarele 
de nord-nord-est și nord-vest și 
că acestea au primit ordin să 
continue ofensiva în direcția 
orașelor Dacca — centrul admi
nistrativ al provinciei Pakista
nului dc est — și Khulna. Un 
purtător de cuvînt al armatei, 
citat dc agenția Reuter, a de
clarat luni dimineața că trupe
le indiene au înfrînt rezistența 
pc toate planurile și avansează 
spre Dacca, aflîndu-se la 64 
kilometri în interiorul provin
ciei de est a Pakistanului.

Luni dimineața, la Delhi s-a 
anunțat câ două avioane 
armatei 
doborîte de forțele indiene în 
sectorul 
occidental, in timp ce se aflau 
în misiune de bombardament 
asupra aeroporturilor indiene 
Amritsar și Adampur — infor
mează agenția France Presse.

re
ale 
la

Vizita unei

MONTEVIDEO 6 (.Agerpres). 
— Agențiile Prensa Latina și 
Associated Press informează că 
ministrul de interne al Uru- 
guayului, Danilo Sena, a anun
țat rezultatele alegerilor pre
zidențiale Și parlamentare din 
28 noiembrie ac., cunoscute 
după prima numărătoare a vo
turilor exprimate. Potrivit a- 
cestor date, Partidul Colorado, 
de guvernămînt, și candidatul 
său Juan Maria Bordaberry. 
fost ministru al agriculturii în 
guvernul prezidat de Pacheco 
Areco. au întrunit 595 570 de 
voturi. Urmează, în ordine,

Partidul Blanco, cu 585 974 de 
voturi, coaliția de centru — 
stfnga Frente Amplio, care a 
întrunit sufragiile a 275 510 ale
gători, și Uniunea radical-creș- 
tină, cu 7 420 de voturi.

Aceleași surse apreciază că 
rezultatele scrutinului, comu
nicate de ministrul de interne, 
rămîn încă incerte, întrucît a- 
proximativ 65 000 de voturi 
contestate nu au fost luate în 
considerare. Datele finale vor 
fi date publicității după renu- 
mărarea voturilor de către 
Curtea electorală, precizează a- 
genția Associated Press.

PEKIN 6 (Agerpres). — In
tr-un comentariu 
„Zimbabwe va cuceri în mod 
sigur independența", publicat 
în legătură cu recentul acord 
intervenit între guvernul brita
nic și regimul rasist rhodesian, 
ziarul „Jenminjibao" relevă că 
respectivul acord nu va putea 
niciodată să împiedice progres
ul poporului Zimbabwe în lup
ta pentru independența națio
nală.

„Guvernul și poporul chinez

intitulat
au sprijinit întotdeauna lupta 
dreaptă a poporului Zimbabwe 
împotriva discriminării rasiale, 
pentru independență națională" 
— arată comentariul. Condam- 
nînd acordul, realizat în contra
dicție cu interesele poporului 
Zimbabwe, comentariul expri
mă convingerea că lupta aces
tuia, care se bucură de spriji
nul popoarelor din lumea în
treagă, va duce la înfrîngerea 
regimului reacționar al lui Ian 
Smith.

PARIS
Agerpres, 
transmite : La invitația genera
lului de armată aeriană 
Francois Maurin, șeful Statului 
major genera! al armatelor 
franceze, luni a sosit în Fran
ța, într-o vizită de o săptămînă, 
o delegație militară română 
condusă de generalul colonej 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
și șef al Marelui Stat Major.

In cursul dimineții, generalul 
colonel Ion Gheorghe a depus 
o coroană de flori la Mormîn- 
tul soldatului necunoscut și a 
semnat în cartea de onoare de 
la Arcul de Triumf. In aceeași 
zi, el a avut o primă întreve
dere cu șeful Statului major 
general al armatelor franceze.

După-amiază, generalul colo
nel Ion Gheorghe' a fost pri
mit de ministrul francez al a- 
părării naționale, Michel Debre.

RAWALPINDI 6 (Agerpres), 
— Postul dc radio național pa
kistanez — citat dc agenția 
France Presse — anunță că 
trupele pakistaneze au cucerit, 
luni dimineața, orașul Mandia- 
In. din nordul Indici, situat la 
150 km dc frontiera indo-pa- 
kistaneză. Pc de altă parte, 
postul dc radio Rawalpindi, re
luat <lc agențiile Reuter și 
France Presse, a anunțat că al
te 13 avioane indiene au fost 
disfrusc de către forțele pakis
taneze. Anterior, sursele pakis
taneze anunțaseră distrugerea 
a fii de avioane indiene. Postul 
dc radio a relatat, de aseme
nea, că, in cursul nopții dc du
minică spre luni, avioanele pa
kistaneze au atacat mai mulfe 
baze aeriene indiene, în speci
al cele de la Agra, Pathankot 
și Poona. Un purtător dc cu- 
vint al aviației pakistaneze a 
spus, la rîndul său, că avioane
le indiene au atacat teritoriul 
pakistanez în tot cursul nopții. 
In cursul acestor operațiuni, a 
menționat purtătorul dc cuvînt, 
șapte bombardiere grele indie
ne au fost distruse.

In ce privește operațiunile 
din Pakistanul orienta), postul 
de radio pakistanez, citat dc a- 
genția France Presse, mențio
nează că .presiunea indiană es
te sensibilă", dar că atacul îm
potriva regiunii llilli din dis
trictul Dinajpur a fost 
L.uni dimineața, acelaș 
radio, citat de agenția 
Presse, a transmis că
pakistaneze au ocupat mai mul
te poziții abandonate dc trupe
le indiene. Lupte grele, a de
clarat un purtător de cuvînt 
pakistanez, au continuat, în 
noaptea de duminică spre luni, 
în districtul Dinajpur, din 
nord-vestul Pakistanului orien
tal, zonă in care trupele indie
ne au ocupat localitatea Tha- 
kurgaon, la 30 km în interiorul 
provinciei.

PENTRU SALVAREA VENEȚIEI

ale
pakistaneze au fost

Pcndjab, pe frontul

Restrict ii
de circulafie

în orașele
Pakistanului

oriental
InDACCA 6 (Agerpres). 

capitala Pakistanului oriental, 
orașul Dacca, au fost introduse 
restricții de circulație pe o pe
rioadă nelimitată — informea
ză agenția France Presse. Du
pă cum s-a mai anunțat, acesb 
oraș a fost bombardat sîmbătă 
de aviația indiană, în cursul 
primei zile a escaladării in
cidentelor de la frontiera indo- 
pakistaneză. Agenția France 
Presse menționează că restric
ții de circulație, pe o perioadă 
nelimitată, au fost introduse, de 
asemenea, la Chittagong și în 
alte orașe din Pakistanul orien
tal.
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Luptele din Cambodgia

respins, 
post de 
France 
trupele

Senatul italian a aprobat un 
proiect de lege care prevede 
acordarea sumei de 250 miliar
de lire italiene in favoarea lu
crărilor pentru salvarea Vene
ției. Proiectul urmează să fie 
votat ți in Camera Deputaților, 
pentru a căpăta caracter de 
lege. Suma menționată urmea
ză să fie destinată restaurării 
clădirilor și monumentelor de 
artă ale Veneției, construirii 
unor ecluze pentru controlul 
nivelului apelor mării, precum 
ți înlocuirii prin apeducte a 
actualului sistem de canaliza
re. Se prevedș, de asemenea, 
adoptarea unor măsuri pentru 
combaterea poluării aerului și 
a apelor mării, fenomen care 
grăbește coroziunea clădirilor 
și așa-numitul „cancer al mar
morei", care distruge statui, 
palate și alte monumente ale 
vestitei cetăți o lagunelor.

In cursul dezbaterilor parla
mentare, numeroși deputoți și 
senatori au subliniat că nu es
te deajuns să fie adoptate nu
mai măsuri de urgență, ci un 
program pe termen lung pen
tru salvarea Veneției, arătîndu- 
se, de asemenea, necesitatea 
asigurării locurilor de munco 
populației locole, care in ulti
mii ani a părăsit in număr ma
re orașul.

a senatorului
Edward

Kennedy

DIN CAUZA CETII

Aeroportul Londra-Heathrow 
a fost închis duminică după-a- 
miază datorită cetii dense, ca
re a provocat și două acciden
te mortale. Ultimele zboruri 
din cursul zilei au fost detur
nate spre nordul Angliei.

CAMBODGIA 6 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia au lansat 
un puternic atac asupra pozi
țiilor deținute de trupele re
gimului Lon Noi în orașul Bat 
Dong, situat la numai 25 kilo
metri de Pnom Penh.

Noi ciocniri între detașamen
tele patrioților khmeri și uni
tățile trupelor inamice au fost 
semnalate în împrejurimile o-

rașului Kompong Thom. Potri
vit ultimelor știri transmise dc 
agențiile de presă, forțele de 
rezistență populară controlează 
în momentul de față cea mai 
mare parte a șoselei ce face 
legătura între acest oraș și lo
calitatea Taing Kauk, unde ad
ministrația Lon Noi a mobilizat 
efective militare, cu 
a veni în sprijinul 
sale de la Kompong

Reuniunea

BadengOrașul 
cucerit de forțele

scopul de 
diviziilor 

Thorn.

și, totodată, revizuirea actualei 
legislații a presei.

© Intr-un interviu televizat, 
președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a declarat că 
guvernul cipriot se pronunță 
pentru convocarea conferinței 
general-europene pentru securi
tate și colaborare. O astfel de 
conferință va contribui la asi
gurarea păcii nu numai in 
Europa, ci și în întreaga lume, 
a declarat președintele.

naturale și 100 de tone de gaze 
condensate a fost forată la sud 
de Saratov, pe cursul inferior 
al Volgăi. Noul zăcămînt de 
gaze naturale este cu mult mai 
bogat decît toate cele date în 
exploatare la Saratov în anii 
1945—1950. Specialiștii aprecia
ză că în cîmpia caspică există 
zăcăminte uriașe de petrol 
gaze naturale, la adîncimea 
2 000 — pînă la 6 000 metri.

Și 
dc

de rezistență populară
PNOM PENH 6 (Agerpres). 

— Un mare număr de soldați 
ai regimului de la Pnom Penh 
au fost uciși și cel puțin 500 
au fost răniți în cursul contrao
fensivei declanșate de forțele 
de rezistență populară împotri
va trupelor angajate în opera
țiunea Cenla-2 a armatei lon- 
nollste, al cărei eșec a fost re
cunoscut în mod oficial în uf-

cu cîteva zile, informeazămă _
agenția United Press Internatio
nal.

Pe de altă parte, comandamen
tul armatei lonnoliste a anun
țat că un alt oraș a fost cu
cerit de forțele de rezistență, 
care au provocat pierderi mari 
in oameni și materiale trupelor 
lonnoliste — orașul Badeng, 
situat la 29 kilometri nord de 
Pnom Penh.

CAIRO 6 (Agerpres).
Cairo au început luni lucrările 
reuniunii de urgență a Ligii 
Arabe, consacrată analizării si
tuației create în urma debar
cării trupelor iraniene în in
sulele Abu Mussa, Marele și 
Micul Tomb, din Golful Per
sic, anunță agenția M.E.N. La 
reuniune participă ambasadorii 
sau reprezentanții permanenți 
ai țărilor membre ale Ligii.

Cu acest prilej, a fost apro
bată cererea de aderare a Sta
tului Emiratelor Arabe Unite 
din Golful Persic, care devine, 
astfel, cel de-al 18-lea membru 
al Ligii Arabe, precizează a- 
genția egipteană.

© Kico Ngjela, ministrul al
banez al comerțului, și Fan I. 
ministrul pentru relații econo
mice cu străinătatea al II. P. 
Chineze, au semnat la Tirana 
un protocol care reglementea/ă 
schimburile comerciale și plă
țile pe anul 1972 intre cele 
două țări, precum și un proto
col privind utilizarea de către 
partea albaneză a creditului 
oferit de China pe baza acor
durilor pe termen lung semna
te intre cele două părți, rela
tează agenția A.T.A.

Indeplinindu-și obligațiile 
asumate în cinstea Congresului 
al VI-lea al P.M.U.P., construc
torii centralei electrice „Turow" 
au dat în folosință cel de-al 
zecelea bloc generator de 200 
megawați, care a fost racordat 
la rețeaua națională. Astfel, în 
ziua deschiderii Congresului, cea 
mai mare centrală a Poloniei, 
furnizoare a celei mai ieftine 
energii electrice, atinge puterea 
sa completă, de 2 000 megawați.

© Problemele tehnologice ale 
celui de-al patrulea bloc ener
getic cu o putere de 110 mega
wați al termocentralei ..Melnik’' 
din apropierea capitalei R. S. 
Cehoslovace s-au încheiat cu 
succes, anunță agenția C.T.K. 
In anii puterii populare, pro
ducția de energie electrică in 
Cehoslovacia a crescut de apro
ximativ cinci ori. In prezent, 
peste 50 la sută din transportu
rile pe calea ferată sint electri
ficate.

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută pre
sei, senatorul american Edward 
Kennedy a arătat că un raport 
întocmit la cererea sa demon
strează că bombardamentele a- 
viației S.U.A. în Cambodgia 
au provocat o substanțială creș
tere a pierderilor înregistrate în 
rîndul populației civile, precum 
și un adevărat exod al popu
lației. Potrivit datelor citate de 
Kennedy, peste 2 milioane de 
locuitori cambodgieni au fost 
nevoiți să se refugieze în alte 
zone din cauza bombardamen
telor americane, dintre aceștia 
aproape 600 000 părăsind, de 
pildă, Pnom Penhul pentru a 
se stabili în zonele rurale.

Raportul apreciază — după 
cum a declarat Kennedy — că 
datele publicate de administra
ția de la Pnom Penh cu privire 
la pierderile provocate în rîn
dul populației civile de bombar
damentele americane sînt „sub
evaluate". Din aceste cifre re
zultă, totodată, că deși regimu
lui de la Pnom Penh i-au fost 
prezentate 23 000 de cereri de 
despăgubire. în valoare de pes
te 130 milioane dolari, pentru 
distrugerile provocate de bom
bardamentele aviației america
ne, acestea sînt mult inferioare 
distrugerilor reale. Astfel, din 
aceste cereri ar rezulta că au 
fost distruse doar 20 000 de ca
se, în valoare de 73 milioane 
dolari, față de aproximativ 
150 000 de locuințe, cit’ consi
deră raportul că au fost distru
se de aviația americană.

VESTIGIILE UNUI TEMPLU 
SAMNIT IN MUNȚII APENINI

In munții Apenini, la 200 km 
sud de Roma, au fost descope
rite vestigiile unui templu sam- 
nit, despre care se apreciază 
că datează din jurul anului 
100 i. e. n. Importanța acestei 
descoperiri arheologice constă 
in faptul că despre populația 
italiană samnită, de origine 
indo-europeană, se cunosc des
tul de puține lucruri, principa
lele mărturii provenind de la 
istoricii romani.

In cursul campaniei de să
pături, arheologii au degajat, 
între altele, un podium de 
20/10 metri, elemente de co
loane, fragmente dintr-o poartă 
monumentală și o friză cu me
tope reprezentind măști comi
ce și tragice. Construcția, în 
jurul căreia nu s-ou descope
rit urme de locuințe, se găseș
te în masivul muntos Sangro, 
unde au mai fost găsite alte 
trei locuri de cult samnite. 
Se apreciază că zona a fost 
aleasă special de către aceas
tă populație italică, in încer
carea de a se refugia de ro
mani în temple. Se știe că in- 
fringerea definitivă a samniți- 
lor de către romani a avut loc 
la înceDutul secolului I e.n.

ITALIA. Peste 400 de ca
mioane sint blocate la intra
rea in tunelul Mont Blanc ca 
urmare a grevei vameșilor 
italieni. Se distribuie nume
re de ordine pentru trece
rea vehiculelor.

In foto : Camioanele blo
cate iși așteaptă rindul dc in
trare in Italia.

„Mini-uzinele orbitale" 
în atenția N.A.S.A.

© La Cairo a fost seinnat un 
protocol pentru reglementarea 
colaborării economice și tehnice 
dintre Egipt și U.R.S.S. Pro
tocolul prevede, printre al iele, 
extinderea explorărilor petro
liere din Deșertul de vest cu 
asistența geologilor sovietici și 
lărgirea nomenclatorului de 
mărfuri egiptene care se expor
tă în Uniunea Sovietică.

CAPE KENNEDY 6 (Ager
pres). N.A.S.A. a anunțat că 
va acorda o atenție deosebi
tă, in cadrul programelor sa
le spațiale, punerii la punct 
a unei tehnologii pentru pro
ducerea, in condițiile impon
derabilității, in viitoarele ,u- 
zine spațiale orbitale", a unor 
instalații electronice, produse 
industriale, chimice, medica
mente etc. de înaltă calitate, 
care nu pot fi fabricate pe

Pămint din cauza acțiunii 
forței de gravitație. Acest 
program, inițiat in cursul mi
siunii spațiale „Apolo-14", in 
februarie 1971, va fi pe larg 
dezvoltat in cadrul cercetă
rilor întreprinse la bordul 
primelor stațiuni orbitale 
„Skylab", a căror lansare es
te programată să înceapă in 
anul 1973. Spre sfirșilul de
ceniului, N.A.S.A. intențio-

nează sa plaseze pe orbită te
restră un laborator complex in 
vederea unor experiențe știin
țifice, astronomice și pentru 
perfecționarea tehnologiei. 
Aceste cercetări sint menite 
să stabilească măsura in care 
stațiunile orbitale permanen
te, programate să fie lansate 
in deceniul următor, vor pu
tea deveni in faza inițială 
„mini-uzine orbitale".

< După cum anunță agenția 
T.A.S.S., guvernele Uniunii 
Sovietice și Republicii Niger 
au hotărit să stabilească relații 
diplomatice între cele două 
țări la nivel de ambasadă.

® La șantierele navale „Gh. 
Dimitrov" din Varna a început 
construcția celei mai mari nave 
de transport realizată vreodată 
în Bulgaria. Nava, cu o lungi
me de 201 metri și o înălțime 
de 15,6 metri, va avea o capa
citate de 38 000 tone. Ea va fi 
înzestrată cu dispozitive de în
cărcat și descărcat care îi vor 
da posibilitatea să se „autoser
vească" în fiecare port. Pentru 
prima oară în practica șantie
relor bulgare, patru macarale 
cu o capacitate de 12 tone vor 
fi montate pe puntea vasului.

© 13 deputați spanioli și-au 
exprimat duminică, în cadrul 
unei reuniuni parlamentare, 
protestul în legătură cu suspen
darea de către guvern a ziaru
lui „Madrid", unul dintre cele 
mai cunoscute cotidiene spa
niole — transmite agenția 
U.P.I. Deputății au cerut anu
larea imediată a ordinului de 
interzicere a ziarului „Madrid"

• In ultimii 10 ani, in R.P. 
Mongolă au fost date în func
țiune peste 130 de întreprinderi 
industriale. Intre obiectivele mai 
importanto se numără termo
centrale, fabrici pentru produ
cerea materialelor de construc
ție, uzine pentru repararea 
mașinilor, combinate de prelu
crare a cărnii și a altor produ
se alimentare etc.

©. O sondă cu debitul zilnic 
dc 300 000 metri cubi de gaze
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