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Programul de lucru de 6 ore 
la fronturile din subteran Cu planul anual îndeplinit

Sectorul IV Lupeni

Interviu cu tovarășul PETRU FURDUI, 
președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din ramurile mine, 

petrol, geologie și energie electrică

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCII

Prim-vice președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki

dintele? Consiliului dr 
Republicii Socialiste Ro- 

Nicolae Ccaușescu, a 
luni la amiază pc prim

Prey 
Stat al 
mânia. 
primit 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe E- 
gipt, dr Aziz Sedki.

La Întrevedere au luat parte 
Ilic Vcrdeț, prim-viccprcședintc 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
ncliu Măncscu, ministrul aface
rilor externe, Titus Sinii, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Arabă 
Egipt.

Prim-vicepreședintele guver
nului egiptean a fost Însoțit de 
Ahmed Fund, președintele Băn
cii — MISR, și dcSaad Morbi
da, ministru plenipotențiar, di
rector de Departament în Mi
nisterul Afacerilor Străine.

Cu prilejul întrevederii, dr. 
Aziz Sedki a înmlnnl un me
saj prietenesc din partea pre
ședintelui Republicii Arabe E-

ția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-egiptene în domeniul co
merțului, cooperării tehnico* 
științifice, al schimburilor cul
turale și B-a exprimat dorința 
ca acestea să înregistreze 
continuare noi progrese, să 
extindă pe multiple planuri, 
interesul ambelor popoare, 
cauzei generale a înțelegerii 
păcii în lume.

Au fost abordate, de ase
menea, și unele aspecte ale si
tuației internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

gipt, Anwar Sudat, In care sînt 
exprimate calde urări dr sănă
tate și fericire pentru președin
tele Consiliului dc Stat, Nicoiae 
Ccaușescu, de progres și pros
peritate pentru poporul român. 
Tovarășul Nicoiae Ccaușescu a 
mulțumit călduros pentru me
sajul și urările primite și a 
transmis la rîndul său preșe
dintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Anwnr Sndat, și poporu
lui egiptean cele mai bune u- 
rări de sănătate șl fericire, de 
progres și pace.

Totodată, prim vicepreședin
tele guvernului egiptean a 
transmis președintelui Nicoiae 
Ccaușescu, din partea președin
telui Anwar Sadat, invitația dc 
a face o vizita oficială în Re
publica Arabă Egipt. Invitați i 
a fost acceptată cu plăcere.

In cursul convorbirii care a 
avut loc a fost relevată cvolu-

In 
se
In 
al
Și

★

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat, Nicoiae 
Ceaușcscu, a reținut la un de
jun intim pe prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Egipt.

De Io mina Lupeni, colabora
torul nostru, tovarășul Alexa Fur- 
dui, nc-o transmis ieri diminea
ță vestea unui nou ți important 
succes marcat in activitatea aces
tei exploatări carbonifere frun
tașe. In schimbul I al zilei de 11 
decembrie, unul dintre cele moi 
mari sectoare de producție ale 
minei - sectorul IV — a îndepli
nit integral sarcinile de plan pe 
acest an la producția brută de 
cărbune. Din marile abataje fron
tale ale sectorului au fost ex
trase suplimentar prevederilor de 
plan, in perioada 1 ianuarie - 
11 decembrie a.c., 30 000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Roportînd succesul, colectivul 
de mineri și cadre tehnice și-a 
evaluat încă o dată posibilitățile, 
capacitatea de a-și pune și moi 
mult in valoare resursele tehnice 
și organizatorice pentru ca in 
perioada rămasă pinâ la încheie
rea anului să extragă noi canti
tăți de cărbune peste plan și să 
onoreze sarcinile primului an al 
cincinalului actual și angajamen
tele de întrecere cu o producție 
suplimentară care va totaliza moi 
mult de 30 000 tone de cărbune.

îndeplinirea planului anual cu 
douăzeci de zile calendaristice 
înainte de termen, reliefează încă 
o dată mai mult strădaniile și 
dăruirea in muncă a minerilor și 
a cadrelor tehnice in frunte cu 
comuniștii din acest sector, con
dus cu competență de ing. Vasile 
Marta, de o organiza producția 
și munca la un nivel superior, 
pentru a valorifica și materiafiza 
potențialul tehnic și uman intr-o 
activitate de. producție calitativ

superioară, eficientă sub toate as
pectele. Este semnificativ in a- 
cest sens faptul că productivita
tea muncii fizice planiflcote pe 
sector, deși a înregistrat o creș
tere de 11 Io suta față de nivelul 
anului trecut, a fost realizată in
tr-un ritm crescind care in me
die a atins 4,6-4,7 tone/post și 
a depășit cu 190 kg cărbune pe 
post sarcina prevăzută. Datorită 
depășirii indicatorului productivi
tății muncii și a sarcinilor de 
producție, cheltuielile pe tona ex- 
trosă au fost reduse in aceeași 
perioadă cu 0,30 loi/t. Trebuie, 
de asemenea, consemnat ca un 
merit al minerilor sectorului IV 
reducerea consumului de lemn de 
mină cu cca. 0,11—0,12 mc/1 000 
de tone extrase, fapt ce confirmă 
încă o dată folosirea judicioasă 
in obatojele sectorului a moder
nului echipament de susținere 
metalică hidraulică, a plasei me
talice Io tavanul artificial și a • 
altor înlocuitori în condițiile de 
exploatare specifice stratului III.

Importantul succes dobindit de 
sectorul IV constituie o inmănun- 
chere a rezultatelor remarcabile 
obținute de brigăzile miniere în 
realizarea și depășirea cu mult 
o propriilor sarcini de producție. 
In frunte se află in acest context 
fronlaliștii din brigada Eroului 
Muncii Socialiste, Petre Constan
tin, cu o depășire a sarcinilor de 
plan in perioada trecută din acesl 
an de 12 500 tone de cărbune, 
urmați de cei din brigada 
Mihai Cîrdei, cu peste 10 
tone, precum și cei din brigada

Reprezentanții personali ai președintelui Sudanului
Luni după-amiază, 

tele Consiliului de 
Republicii Socialiste 
Nicoiae Ccaușescu, a 
dr. Osman Omar Al 
și pe Suleiman Babikir 
leiinun, reprezentanții | 
nali ai președintelui Republicii 
Democratice Sudaneze, Gaafar 
Mohammed el Numeîry.

La primire ■ a participat Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior.

Cu acest prilej, dr. Osman 
Omar Al Hadhari, a transmis

președin- 
Stat al 
România, 
primit pe 

Iladhari 
• Su- 
perso-

președintelui Consiliului de 
Stat,, Nicoiae Ccaușescu, un me
saj de salut și urări cordiale 
de sănătate personală, de pro
gres și înflorire continuă a 
României, din partea p.eședin- 
telui Sudanului. Gaafar Moha
mmed el Numeîry. Mulțu
mind președintelui Nicoiae
Ccaușescu, a transmis urări dc 
sănătate și fericire președi 
lui Sudanului, de progres 
pace poporului sudanez.

In cadru! convorbirilor 
fost discutate aspecte ale

româno-sudaneze. S-a 
dorința ca relațiile 

Republica Socialistă 
și Republica Demo-

laborfirii 
exprimat 
dintre 
România 
cratică Sudaneză să se dezvol
te in multiple planuri, în in
teresul popoarelor român și 
sudanez, al bunei Înțelegeri 
între state.

Au fost abordate, de ase
menea. probleme internaționa
le de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

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

RĂSPUNS:

i plăcere întrebărilor re- 
legătură cu această im-

Interviu realizat de 
C. MAGDALIN

partidului, sint

nădejde al clasei

ÎNTREBA RE:

★

(Continuare în pag. a 3-a)
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depunem perma- 
fi modele demne

formele de cola- 
școală și familie 
domiciliul elcvi- 

rezultate

Pe tovarășul Petru Furdui, vechi cetățean al Văii Jiului, 
(ost muncitor miner și apoi activist in bazinul nostru car
bonifer, în prezent președinte al Comitetului Uniunii sin
dicatelor din ramurile mine, petrol. geologie și 
energie electrică, l-ara întîlnit zilele acestea in mijlocul mi
nerilor. urmărind si ajutînd sindicatele în desfășurarea ac
țiunilor pregătitoare pentru generalizarea experimentării 
programului de muncă redus dc 6 orc la fronturile dc lu
cru din subteran și apoi, urmărind desfășurarea practică a 
măsurilor stabilite, precum și primele rezultate obținute de 
mineri pc baza noului program.

Domnia sa a răspuns cu multă 
dacției ziarului .Steagul roșu" în 1 
portantă acțiune.

In legătură cu trecerea la 
generalizarea experimentă
rii pe întregul bazin car
bonifer al Văii Jiului a 
programului de 6 ore la 
fronturile de lucru din sub
teran. am dori, tovarășe 
președinte, să cunoaștem o- 
piniile dumneavoastră in 
legătură cu aspectul snvial- 
umanitar al acestei măsuri. 
Care este locul ei in con
textul preocupării manifes
tate consecvent în toți anii 
construcției socialiste, de 
conducerea partidului și 
statului pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor ?

Este deja un fapt unanim cu
noscut că scopul fundamental 
11 politicii Partidului Comunist 
Român îl constituie creșterea 
continuă a bunăstării celor ce 
muncesc. Tot ceea ce se înfăp
tuiește in țara noastră este 
destinat omului, suprema valoa
re a orinduirii noastre socialiste.

Pe baza creșterii in ritm sus
ținut a producției materiale și 
a venitului național, statul nos
tru a asigurat in anii construc
ției socialiste și îndeosebi in 
ultima perioadă sporirea sub
stanțială a veniturilor oameni
lor muncii, dezvoltarea continuă 
a invățămintului, culturii, ocro
tirii sănătății, construcției de 
locuințe, ridicind pe trepte tot 
mai inalte nivelul de trai ma
terial și cultural al poporului.

Astfel, numai in perioada de 
după 1965 au avut loc insem-

natc creșteri de salariu, au fost 
scutite sau reduse cotele de 
impozit pentru salariile mici, a 
crescut nivelul pensiilor de 
vîrstă. au sporit bursele pen
tru studenți și elevi, alocațiile 
de stat pentru copii, sumele 
alocate pentru ajutoarele so
ciale. Au fost date în folosință 
cca. 660 mii locuințe, peste 2 
milioane de cetățeni ai patriei 
noastre mutindu-se în aparta
mente noi. S-a creat un larg 
sistem de unități sanitare, bine 
înzestrate material. Peste 4 mi
lioane de oameni ai muncii 
și-au petrecut concediul de o- 
dihnă sau tratament în stațiu
nile balneo-cliinaterice. S-au 
construit numeroase case de 
cultură, cluburi, cinematografe, 
muzee, săli și terenuri de sport 
unde oamenii muncii își petrec 
in mod util și plăcut timpul 
liber.

Acestea sint doar cîteva e- 
xemple care ne dau o imagine 
cit se poate de clară asupra 
grijii permanente pe care o 
poartă conducerea partidului și 
statului, societatea noastră so
cialistă ridicării bunăstării fie
cărui om al muncii.

De la început țin să subli
niez că această grijă s-a ma
nifestat cu o căldură deosebită, 
materializindu-se prin măsuri 
superioare și suplimentare pen
tru cei ce scot din adincuri 
bogățiile subsolului, pentru mi
neri.

Importanța cu totul deosebită 
pentru economia națională a 
valorificării Ia maximum a re
surselor minerale indigene, con
dițiile complexe ale activității 
in subteran și atașamentul 
profund al minerilor

șament de 
muncitoare — față de politica 
înțeleaptă a 
doar cîteva din realitățile care 
au ridicat stima și prestigiul 
acestei ramuri de activitate.

Dind o înaltă prețuire mun
cii eroice a minerilor, statul 
nostru le-a acordat o serie de 
avantaje materiale și morale 
primite de aceștia cu profundă 
recunoștință. Astfel, minerii o- 
cupă in prezent primul loc în 
ierarhia salarizării, pensionării 
pentru limita de vîrstă și a con
cediilor de odihnă. In ultimii 
ani în Valea Jiului precum și 
la Bălan, Baia Marc, Motru și 
in multe alte localități s-au 
construit adevărate orașe pen
tru mineri și familiile lor.

Pe calea dobîndirii
ritmicității

La mina Dîlja, de cînd a 
început să se generalizeze 
experimentarea programului 
de lucru în schimburi redu
se, de 6 ore, se observă o 
sensibilă ameliorare a activi
tății de extracție. Producția 
medie zilnică realizată se si
tuează, încă, sub sarcinile de 
plan ale colectivului, dar se 
cuvine relevat faptul îmbu
curător că rămînerile în ur
mă sint din ce în ce mai 
mici, ba, mai mult, în ultime
le zile se remarcă o ritmi
citate meritorie a obținerii 
chiar a unor sporuri de căr
bune extras.

Dintre cele 6 zile cuprinse 
în obiectul analizei, doar în 
două producția raportată s-a 
plasat sub plafonul prelimi
narului, în a doua jumătate 
a perioadei plusurile repurta
te oscilînd între 19 și 77 to
ne. „încă din primele schim
buri cu regim de lucru re
dus în subteran, ne-a decla
rat tov. ing. Mircea Popescu 
directorul minei, au fost de
pistate unele nepotriviri în 
programul elaborat, dar s-a 
intervenit operativ și proble
mele survenite au fost solu
ționate favorabil. Noua con-

junctură organizatorică a de
terminat creșterea cu 70 de 
posturi în medie pe zi a e- 
fectivului din abataje, ceea 
ce ar reprezenta o mărire a 
acestuia cu peste 15 la sută 
față de luna anterioară. E 
drept că s-au întâmpinat și 
unele greutăți provocate de 
interceptarea unor lucrări 
vechi în stratul 3, blocul II,

Ancheta noastră

la „camerele" 4 și 5 și în 
stratul 5, blocul IV, la „ca
merele" 1, 2 și 3. In general 
se face simțită o mai mare 
preocupare, un interes sporit 
atit din partea muncitorilor, 
cit și din partea cadrelor 
medii tehnice pentru trans
punerea în viață a măsurilor 
stabilite în scopul reușitei ac
țiunii întreprinse. Se vădește 
mai multă inițiativă, mulți 
oameni vin cu propuneri in
teresante, legato de perfcc-

ționarca procesului de 
tracție. Factorii din condu
cerea minei, repartizați pe 
schimburi, vor urmări și de 
acum înainte, unele puncte 
mai nevralgice, ca să zic 
așa. din cadrul fluxului pen
tru a se putea interveni cu 
promptitudine și eficacitate, 
ori de cîte ori va fi cazul. 
O sarcină deosebită care ne 
stă în față, la ora actuală, 
este aducerea schimbului IV 
la nivelul celorlalte schim
buri, observîndu-se aici o 
adaptare mai dificilă a oa
menilor la ritmul de lucru 
cerut de actuala structură or
ganizatorică. Va trebui să in
sistăm atit asupra rezolvării 
problemelor de transport, un
de s-au semnalat unele de
ficiențe in anumite locuri, 
cit și asupra menținerii ca
denței susținute în aprovi
zionarea formațiilor de lu
cru, mulțumitoare pînă în 
prezent. Oricum, treaba a în
ceput să meargă, se cere să 
confirmăm în continuare în
ceputul promițător".

Rezultatele bune obținute 
de colectivul mineresc al Dîl-

(Continuare în pag. a 3-a)

a concursului coral

Copiii cînta patria

Duminică dimineața in toa
te localitățile urbane ale 
Văii Jiului s-a desfășurat cea 
de-a doua ediție a concursu
lui coral „Copiii cintă patria 
și partidul". Inițiat de Consi
liul municipal al Organizației 
pionierilor, spre a oferi șco
larilor din Valea Jiului prile
jul de a-și manifesta o dată 
mai mult dragostea pentru 
patrie și partid, precum și 
spre a se crea un cadru adec
vat cultivării aptitudinilor 
artistice ale copiilor, acest 
concurs s-a bucurat de o lar
gă participare, de o deosebită 
atenție din partea tuturor

școlarilor. Anul acesta 
prezentat în fața juriilor nu 
mai puțin de 58 de coruri 
formate din 00—120 de copii, 
numărul participanțllor ridi- 
cîndu-se la impunătoarea ci
fră de 5 000 de coriști. (Seri- Q 
ind aceste rînduri nu putem 
să evităm o comparație pri
vind situația corurilor matu
rilor, existente azi în Valea 
Jiului. In ciuda tuturor indi
cațiilor și a repetatelor noas
tre reveniri în coloanele zia-

Ascultam oarecum contra
riat, intr-o recentă întrunire 
obștească, intervenția — sau 
lamentarea mei bine zis — 
a unui om în toată firea, un 
tehnician miner prestigios, 
plus un activist obștesc nu 
numai pasionat ci șt com
petent — cu privire la ne
mulțumirile sale legate de re
lațiile dintre vecinii din blo
cul în care locuiește.

Ce-i de făcut ? — Aceasta 
era întrebarea pe care omul 
o pusese eu toată insistența 
pe tapet, in fața fruntașilor 
obștei, de parcă, intr-adevăr, 
un răspuns cîl de cit plau
zibil la această banală între
bare, nu s-ar fi găsit.

„Ce-i de făcut ? — 
deci omul întrebarea 
acei colocatari care, 
mutați in bloc, uită 
dinadins că dincolo de 
reții apartamentelor lor 
trăiesc și alți oameni...

...Uită cite unul că, 
cum el a lucrat cu o săp- 
tămină fn urmă in schimbul 
de noapte, ți-a venit și (ie 
rindul, acum, să ai nevoie 
să dormi în cursul zilei 
ceea ce e imposibil, însă, f»i

rr'P-'fa 
— cu 
odată 
par~ă 

pe
rna i

Relațiile școală-f amilie
Problemele ridicate de legă- 
ira dintre familie și școală 

au fost amplu dezbătute cu 
diverse prilejuri. Cu toate a- 
cestea relația școală-familie 
continuă să stea în centrul a- 
tenției unei tot mai largi mase 
de oameni, fie că sînt părinți, 
profesori sau numai simpli 
membri ai societății.

Ne-am propus să urmărim ca
re sînt punctele de vedere în 
această privință ale unor pă
rinți și profesori, să vedem 
cum se realizează această u- 
nitate educațională și acolo un
de ea arc dc suferit, care sînt 
cauzele. Dorim ca prezenta an
chetă să constituie un imbold, 
pentru aiți părinți și alți pro
fesori, dc a ne împărtăși din 
experiența lor.

La întrebările noastre au răs
puns diriginți dc la Școala ge
nerală nr. 1 Vulcan și părinți 
ai unor liceeni de la Petrila.

— Cum vedeți ca educator, 
tovarășă Maria Dinuță, legătu
ra între școală și familie ?

Unitatea de acțiune și consec
vență dintre cele două laturi

ate acestei relații educaționale 
este o cerință de bază, în a- 
ceaslă privință disensiunile cele 
mai mici ducînd la ezitări în 
adoptarea unei comportări co
respunzătoare din partea elevu
lui sau la eschivarea, în ulti
mă instanță, controlului școlii 
și al familiei. Consider că 
rolul conducător în educația 
copilului îl arc școala, familia 
trebuind însă să sprijine per
manent activitatea educativă a 
acesteia. Colaborarea este ne
cesară în vederea informărilor 
reciproce cu privire la dezvol
tarea copilului, la comporta
rea lui, la cunoașterea lui 
multilaterală, fiindcă numai așa 
ne vom putea atinge scopul 
educativ comun ; formarea unor 
oameni multilateral dezvoltați.

— Dar dv., ca părinte. Mihai 
Socoliuc, ce părere aveți ?

— Legătura școlii cu familia 
este mai mult decît necesară, 
fiindcă numai în felul acesta 
se poate obține rezultatul do
rit și de noi și de educatori. 
Efortul părinților trebuie să fie 
mai marc în educație, căci nu 
întotdeauna au priceperea nece
sară, dar și pentru faptul că în 
familie și sub ochii ei își pe-

trece copilul cele mai multe 
ore din cele 24 ale zilei, pentru 
a nu mai vorbi dc străduința 
ce trebuie s-o 
nent pentru a 
de urmat.

— Una din 
borare dintre 
este vizita la 
lor. care poate da 
bune in realizarea obiectivelor 
comune urmărite. In acest sens, 
cadrele didactice au prilejul de 
a antrena mai mult pe unii pă
rinți în munca educativă, de 
a se consulta asupra particula
rităților individuale ale elevi
lor. Ne puteți da, tovarășă Di
nuță, un exemplu de conlucrară 
în această formă, în sensul re
zolvării unor abateri ale elevi
lor ?

— Desigur. In anul școlar 
trecut am fost diriginta unei 
clase a X-a. Eleva V.P. frecven
ta localurile, cinematografie, 
sălile de dans, „ceaiurile" din 
diferite case în compania unor 
tineri ce nu inspirau încrede
re. Din discuțiile purtate cu

condițiile cinci in apartamen
tul lui dis-de-dimineațu 
„urlă" aparatul de radio pi- 
nă... începe programul la te
leviziune, cinci, lasă difuzo
rul, de asemenea, deschis la 
maximum, de la începerea 
emisiunii și pină la telejur
nalul de noapte...

...Uită cîte unul că tu ai 
copii de școală care, pentru

decum ca el, șofer, să dis
trugă sub roțile mașinii fi
ravele plantații.

Dar ce să mai vorbim .' 
Problema e : ce-i de făcut ? 
Ii spun unuia să nu mai con
turbe acel bun comun care 
e liniștea tuturor locatarilor 
blocului ? O va conturba și 
mai abitir.

II reclami pe celălalt că

a putea învăța, au nevoie cir.’ 
liniște și nicidecum de or
giile cu care macină nervii 
vecinilor, aproape cotidian, 
după ce vine acasă .îmbăr
bătat” de cîteva „dețuri"...

...Uită unii că puieții fi
ravi abia plantați in fața blo
cului au fost puși acolo pen
tru a crește copaci umbroși 
și a mai... purifica aerul a- 
cesta atit de saturat de fum 
și praf și a mai înveseli fa
țadele sumbre ale blocurilor 
inegrite de funingine și nici-

nu respectă regulile elemen
tare de decență, ale unei 
conviețuiri civilizate sau că 
distruge bunul obștesc ? Te 
dușmănește o viață întreagă 
de nu mai ai pace de el...

Ei. și atunci, ce-i de fă
cut ?

Omul nu a primit răspuns 
la întrebarea lui în respec
tiva întrunire; cel puțin nu 
in mod explicit, in maniera 
în care el pusese întrebarea. 
De fapt, in atenția respec
tivei întruniri se aflau q sea-

mă de alte probleme de o 
mai mare acuitate... am re
flectat in sinea mea. Și to
tuși, spre a nu rămine în
trebarea în suspensie, ce mult 
mi-ar fi plăcut să aud chiar 
din gura omului respectiv 
un răspuns la Întrebarea pe 
care o pusese. Mi-ar fi plă
cut să văd in respectiva în
trunire că lamentările lui se 
metamorfozează intr-o fermă 
recomandare care să sune 
cam in felul următor:

.Apoi, știți ce zic eu, to
varăși, așa cum înălțăm blo
curi frumoase, semețe, cu 
multe etaje, să înălțăm in 
toți oamenii pe care-i mutăm 
iu blocuri un sentiment fru
mos și semeț : respectul pen
tru semeni, respectul față de 
ci înșiși". Și mi-ar mai fi 
plăcut să-l aud pe respec
tivul tehnician, prestigios la 
locul lui de muncă, făgăduind 
ferm, acolo, în fața întruni
rii, că el însuși își va con
sacra o mică parte din orele 
lui de tihnă acestui țel nobil.

...Deși, știu, nu aș fi au
zit nici o noutate.
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In urma unui meci de luptă epuizantă

PETROLUL JIUL 0-1

minute se consumă 
mai marc ocazie de

ii notăm, 
o minge 
Iu, Mol- 
și... jocul 
insistență

Noian* 
slmbătâ, 
iești ! 
vilii 
tui m 
face o 
impre 
negru, 
ciuda unor timide temeri, 
vinse pe parcurs, așteptările ni 
s-au adeverit : Jiul a obținui 
la Ploiești o victorie deosebit 
dc valoroasă, la capătul unei 
Fartidc de mare intensitate dra
matică. în care întreaga echipă 
a evoluat la cota maximă a 
potcnțelor fizice și tactice, s-a 
dăruit total obținerii unui re
zultat care să o ferească, pen
tru totdeauna, in acest campio
nat. dc razele periculoase ale 
.lanternei roșii", dc zona retro
gradării. Deși nu a dispus, in 
nccst palpitant meci, dc piese 
dc strălucită rezistentă, angre
najul Jiului a funcționat, con
form instrucțiunilor primite, cu 
o precizie demnă de invidiat. 
Apărarea. sigură și promptă în 
intervenții pină la înscrierea 
golului lui Stoian. a devenit, 
după aceea, un zid inpenetra- 
bil. fără fisuri, s-a zbătut efi
cient pentru a stăvili atacurile 
incoerente, lipsite de clarviziu
ne și forță, ale înaintării pe
troliste: linia mediană, compu
să inițial din Cotormani și 
Dodu și completată ulterior cu 
Mihai Marian, a fost ca un a 
devărat _aJ doilea val", elastic 
și responsabil, oportun atît în 
fazele dc atac cit și în cele 
(mai multe) de apărare fortui
tă, iar prima linie, cu Naidin. 
Stoian si Făgaș deosebit de in
comozi în „pieptul- apărării lui 
Dragu Bâdin și Mihai Mocanu. 
nu s-a sfiit dc o „baricadă- 
defensivă destul de dîrză, s-a 
angrenat în „cțiuni (rare, e a- 
dcvâral) percutante, soldate cu 
eîtcva ocazii — în orice caz 
»u)i mai clare decît ale plo- 
icștcmlor O victorie muncită, 
meritată, smulsă în fieful nu 
prea comod al Petrolului, o 
victorie a voinței deosebite, a 
dorinței unanime dc a încheia 
rezonul competiționai cu un re
zultai prestigios-. O victorie 
!>entru care întreaga echipă me
rită felit-uărrle noastre, ale tu

n avancronica de 
am plecat la Plu

mb imperiul unui nostă 
optimism. Jucătorii Jiu- 
ă convinseseră că vor 
n meci mare și vom veni, 
jnă, din cetatea aurului 

neîndoios, cu puncte. In 
in

ii

Stoian. Cotormani și Făgaș — în tribuna stadionului din 
Ploiești, asistind la meciul din „deschidere.

turor cei ce iubim sportul Văii 
Jiului.

Și acum — un scurt film al 
meciului.

încurajați frcnclic de un pn 
bl ic entuziast, care nu accepta 
ipoteza cedării vreunui punct 
dc către c-chipa sa favorita („au
reolată* și de „nulul- obținut 
cu eîtcva zile mai înainte la 
București, cu Dinamo), fotba
liștii petroliști se aruncă dc la 
început într-o ofensivă susți
nută dar prea puțin convingă
toare, pc care echipa noastră, 
cu ascendentul moral dc care 
dispunea, in urma victoriei din 
„Cupa Emerich Vogi", asupra 
acelorași adversari, le stăvileș
te prompt și fără prea mari c- 
forturi. Jn minutul 6, înregis
trăm primul șut periculos spre 
po-irta luj Suciu, al lui Mierluț 
apărat sigur de goal-queperul 
petroșănean. Pesle numai un 
minut. Moldovan, ajuns in bună 
poziție de șut, lufiează. In mi
nutul 11, prima acțiune mai 
închegată a Jiului Făgaș, fără 
a se intimida dc renumeJe in
ternaționalului ploieștean Mo
canu, demarează pe dreapta, 
trece de adversarul său direct, 
centrează dar Stoian pierde, nu 
chiar ușor, un duel inegal cu

Bădin și Gruber. Mai 
în iicrastă perioadă, 
„furată- de pe capul 
ilovan de către Sui iu ; 
deschis dar lipsit de i 
si— consistență al înaintării c- 
ehipci din Valea Jiului, eîtcva 
erori dc apărare, din fericire 
fără urmări, și... începutul pu
nerii pe picioare a întregului 
angrenaj jiulist. In minutul 20, 
Naidin, după o combinație reu
șită cu Stoian. șutează pe lin
gă poarta lui Mișu lonescu. La 
numai 3 
poate cea 
a înscrie, ratată de gazde. Geor- 
gevici arc o scurtă ezitare, 
Suciu vrea să intervină, o face 
dar defectuos, poarta rămîne 
goală dar Grozea trage pe lin 
eu ea. acolo unde avea s-o mai 
trimită și el și colegii lui ul- 
Icrior. dc atitea ori... Micrluț 
„pune" apoi un „cap" foarte 
plasat dar Suciu. atent, salve; 

Sloian — incolțit de Gruber și Bâdin.

Rezultate tehnice
RAPID — "U" CLUJ 1—0
PETROLUL — JIUL 0—1
„U“ CRAIOVA — FARUL 2—0
C.F.R. — STEAGUL ROȘU 0-0
POLITEHNICA — A.S.A. 2—0
STEAUA — CRIȘUL 4—0
S. C. bacau — U.T.A. 4—2
F. C. ARGEȘ — DINAMO 3—2

1. Spori Club Bacău 15 8 3 4 29—18 19
2. U. T. A. 13 7 4 2 27—13 18
3. „U* Cluj 15 8 2 5 21—15 18
4. F. C. Argeș 15 9 0 6 26—22 18
5. Steaua 15 5 6 4 18—13 16
6. Dinamo 15 6 4 5 23—19 16
7. A. S. A. 14 5 G 3 15—14 16
8. Steagul roșu 14 5 5 4 14—10 15
9. JIUL 15 5 5 5 14—16 15

10. Rapid 13 6 2 5 18—15 14
11. „U* Craiova 15 5 4 6 18—20 14
12. Politehnica 14 4 5 5 16—18 13
13. Farul 15 5 3 7 14—20 13
14. Petrolul 14 5 2 7 8—20 12
15. Crișul 15 2 4 9 5—22 8
16. C. F. R. Cluj 15 1 5 9 11—25 7

NOTE PE PORTATIV
< Finala marilor ambiții <le la Paris a 

revenit, «lupă o jiartidă de rară spectaculo
zitate, campionului României, maestrului e- 
merit al sportului Ilie Năstase. Cel mai bun 
din cei mai buni ași ai tenisului a expediat 
cel mai frumos dar iubitorilor sportului dc 
pe meleagurile românești de... „luna cadou
rilor" < Franța — România 31—12 (9—9) Ia 
rugbi. Dinu a jucat foarte bine. Păcat că 
Bucos n-a fost verificat ! < O victorie pe 
zăpadă, tot Ia rugbi : Știința Petroșani — 
A.S.Z. Varșovia 12—4 In ultima etapă a
campionatului diviziei A la fotbal — rezul
tate normale, firești, in afara (poate gindesc 
unii) a victoriei Jiului la Ploiești. Oltenii au 
trecut ușor peste „Farul", Politehnica de 
A.S.A., S. C. Bacău a reușit cu greu să in
fringe opoziția foștilor lideri. Steaua a invins 
la scor pe orădeni (care, se pare, au renun
țat la Coidum), Rapid s-a întrebuințat la 
maximum pentru a obține două puncte in 
dauna universitarilor clujeni La Ploiești, 
spectatorii localnici au aplaudat, in final, 
pe oaspeți, apostrofindu-și chiar și „feblețcle" 
— pe Dincuță, luhas, M. lonescu — pentru 
jocul ineficient prestat + Cristian Făgaș a 
împlinii, in ziua meciului de la Ploiești, 22

de ani. I-ani transmis felicitări și urări dc 
viață lungă (la Jiul), odată cu ceilalți colegi 
ai săi, după un meci in care a avut o evo
luție bună Teașcă a revenit din Turcia, e 
antrenor la F. C. Galați Dan Coc, in Bel
gia, a dat... patru autogoluri in... patru me
ciuri consecutive. Nu cred că e chiar așa 
de ușor ! Marin Peronescu (sc zice că...) 
s-a autoeliminat de la Jiul. Poate că merită 
o altă „ieșire" din echipa petroșăneană, < el 
ce-a dat, ani de-a rindul, suflu, avint și- 
energie divizionarei noasire A ! Poate. In tot 
cazul, vom reveni cu amănunte asupra „ca
zului Peronescu" Fotbaliștii Jiului au in
trat in vacanță. După meciul de la Ploiești, 
bucureștenii echipei au mai rămas prin Ca
pitală, Stoian a plecat să-și vadă părinții la 
Pucioasa, Urmeș — cu același scop — la 
Brăila > Antrenorul Minerului l.upcni, Gh. 
Băcuț, intenționează să-și întărească lotul 
cu cîțiva Jucători de certă perspectivă, vizați 
anterior ♦ Ciurca a dispărut fără urmă 
din lotul Jiului Dobrin va cuceri, aproape 
sigur, titlul dc cel mai bun fotbalist român 
al anului.

ZI I

za spectaculos. Cea mai mare 
ocazie a Iui Mulțcscu (nici nu 
se putea să nu se înregistreze) 
o consemnăm în min. 25 (cen
trare Dodu, cap Naidin, dar 
„Gigi* Mulțcscu se complică, 
ca dc obicei.. ). Imediat, Dodu 
își expediază, pe adresa „M. lo
nescu — Ploiești" cuvenita 
„ghiulea" dc marc calibru. In 
minutele 27, 35 și 36 își încear-- 
că „norocul- la poarta ploics- 
tcană Stoian, Naidin și Făgaș. 
In mm. 37. Cotormani scoate o 
minge din picioarele Iui Mol
dovan. la 16 metri de poarta 
lui Suciu. Deși gazdele insistă, 
forțează nota jocului, cei care 
se află mai aproape de gol sînt 
oaspeții. Pînă la finele repri
zei, mai notăm ofsaidul ima
ginar fluierat la Făgaș (min. 
40) și gafa lui Gruber ..prelu
crată" (însă insuficient) dc Nai
din.

La reluare, în cele două for- 

mâții sini operate modificări. 
La Jiul, în locul lui Mulțescu, 
antrenorul Eugen lordache îl 
introduce pe Mihai Marian, cu 
scopul vădii de a întări siste
mul defensiv. La Petrolul, în 
locul lui Grozea, inofensiv, a- 
pare în teren Ciupitu. Șutul iui 
Naidin pe lingă bară, din mi
nutul 46, vestește o revenire in 
atac a Jiului. Peste numai 
două minute, primind o pasă 
în adîncime de la Naidin, Sto- 
ian îl dribrează ușor pe Bădin, 
apoi pe M. lonescu, ieșit în 
întîmpinare și înscrie fără... 
teamă și reproș. Jocul devine 
foarte antrenant. Gazdele se nă
pustesc în atac cu mingi înal
te, în „împărăția* lui Stocker, 
imbatabil, apărătorii Jiului în
chid și chiar ferecă porțile 
..zidului speranțelor- și destra
mă cu calm și luciditate timi
dele încercări de egalare ale 
gazdelor. Nimic periculos, nici 
la o poartă nici ia cealaltă pînă 
in min. 78, cînd Stocker rezol
vă ..nefavorabil" o cerere de... 
gol a lui Dincuță. Peste cî- 
leva secunde. Cotormani, por
nit cu întîrzicre la o „întilni- 
re“, ratează o excelentă ocazie. 
Se înscrie la... cuvînt și ..sihas
trul" Mănăstire — singurul ju
cător a) gazdelor care s-a zbă
tut mult pentru a face ceva dar 
n-a reușit... nimic — dar Suciu 
e în zi excelentă. Apărarea re
zistă din greu dar rezistă, se 
comit și greșeli dar... e bine 
cînd totul se termină cu bine.

Arbitrul Zaharia Drăghici 
din Constanța a condus com
petent și autoritar o partidă 
fără „probleme*, disputată în 
limitele fair-play-ului. Tușierii 
— complet depășiți de faze, de 
joc în general.

Au jucat : JIUL ; SUCIU — 
GEORGESCU. GEORGEVICI, 
STOCKER, TONGA — COTOR
MANI, DODU — FAGAȘ (Ur- 
meș), MULȚESCU (M. MA
RIAN), STOIAN, NAIDIN; P<- 
(rolul : M. lonescu — Gruber, 
Bădin. Micrluț. Mocanii — Mă
năstire, Iu has — Dincuță, Mol
dovan (Angelescu), Morarii. 
Grozca (Ciupi tu).

Viorel TEODORESCU

FOTBAL, DIVIZIA A

AGONIE ȘI EXTAZ“
orice

întîinit cazuri

re-

Faptul că, în sport, 
este posibil îl știam demult. 
Nu odată s-au 
in care echipe mici au răstur
nat teamuri redutabile, consi
derate aproape invincibile. Dar 
poate deși de mai multe ori, ma
pamondul sportiv a trăit acele 
fantastice ,,întoarceri* de r~ 
zultat, in momente ale jocu
lui cînd se părea că nimic nu 
mai poate schimba o soartă 
iremediabil hotărită. De aceas
tă părere au fost și martorii 
oculari ai jocului de baschet 
dintre Știința Petroșani și Ști
ința Mediaș, prezenți dumini
că dimineața în sala de sport 
de la Lupeni. Agonia cuprin
sese efectiv întreaga echipă 
petroșăneană, purtlnd-o timp 
de 23 de minute in abisurile 
întunecate ale înfrîngerii. Iri 
fața unui adversar redutabil, 
căruia ii reușea absolut totul 
intr-o manieră de-a dreptul en- 
tuziasmantă, Știința Petroșani, 
rămînea simplă spectatoare. 
Timp de 23 de minute (din 40) 
am trăit și noi cu senzația că 
numai înfrîngerea este atribu
tul ce trebuie să aparțină gaz
delor. Dar nu a fost așa. Din 
fericire Agoniei i-a urmat ex
tazul. Ceea ce ne oferiseră ad
mirabilii jucători din Mediaș 
în prima parte a jocului, att 
reușit în cele din urmă și băier 

T U L

ții noștri ! un joc precis, efica
ce, fără greșeli, joc în 
fiecare atac s-a soldat cu
La scorul de 45—25 în favoarea 
oaspeților, pe teren au intrat 
doctorii Stanciu și David, am
bii în zi excelentă, a reapărut 
același Bochiș de altă dată

care 
,coș*.

(căci cel din prima parte a 
cat penibil).
Iu hazardatul 
potriva unor 
posedă certe calități 
se insistă vizibil sub panouri 
(element inexistent în jocul 
studenților mineri in primele 
20 de minute) și într-un tina! 
dramatic. Știința Petroșani cișli- 
gă două puncte de aur, dătă
toare de speranțe in lupta pen
tru evitarea fatidicei lanterne 
roșii.

După cum începuse jocul, se 
părea că pe teren există o sin
gură echipă, aceea din Mediaș, 
care conduce cu 11—0 (min. 4) 
25—9 (min. 11). 41—21 (min. 1H) 
și cîștigă repriza cu 43—25. Un 
handicap ce părea iremediaoil, 
cu ații mai mult cu cit pri
mul atac al echipei vizitatoare

ju-
Se renunță 

presing (îm- 
ad versori ce 

tehnice),

în deschiderea 
cuplajului de la Lupeni

...s-au întâlnit echipele fe- 
minine Rapid Deva și Uni
versitatea Cluj. Ex-diviziona- 
ra A, ..U* din Cluj, nu a re
ușit să dispună de echipa 
devencelor. in ciuda experi
enței eompetițtonale acumu
late în prima categorie a ță
rii. Rapid a abordat întîlni- 
rea cu mult aplomb, reu-

Studenții sportivi 
au sosit în munții Paring

L.a sfirșitul .săptăminii tre
cute, in municipiul nostru a 
sosit prima serie de studenți. 
viiloi-ii profesori de educație 
fi/ira, pentry a pregăti pro
ba de schi, t onform tradi
ției, tabăra este organizată 
în munții Paring, la bn/a 
sportivă alpină a catedrei de 
schi a Institutului de educa
ție fizică și sport București. 
Timp de 4 luni, la cota de

Marele „ambasador" al teni
sului românesc, ilic Năstase, fo
tografiat astă vară in compa
nia™. prietenului său, prof. Mir
cea Puseu, secretarul clubului 

sportiv Jiul.

Știința

CEL MAI BIIIV j 
TENISMLN IIIN LUME!

PARIS 1.1 (Agirprcs). — Amatorii <l< pre
tutindeni ai sportului alb au urinării cu in
teres deosebit „Turneul campionilor", com 
petiție «|r apoteoză a sezonului dc lenis. care 
a reunit in sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris pe șapte dintre cei mai huni imălori 
din luinc. Pasionanta dispută s-a încheiat, 
după cum se știe, cu victoria românului Ilie 
Nflsfase. <are nu a pierdut nici o partidă m 
decursul turneului, iar in ultima intifnirc 
l-a învins in trei seturi pe americanul Stan 
Smith.

< omi ntind succesul obținui «Ic Năstase. 
cronicarul dc specialitate al agenției France 
Prcssc scrie, intre altele ■ .Jucătorul român 
a repurtat o mare victorie in ..Turneul maeș
trilor* la «apătul unei partide magnifice dis
putate in fața a 5 000 dc sp<u tatori. o partidă 
în care toate loviturile ce pot fi imaginate 
in tenis au fost executate cu rară măiestrie 

protagoniști. Dramatică in 
sa, partida a avui două 
echilibrate, dc marc luptă si

dc cei doi 
desfășurarea 
prime seturi __ ____ ____ _____
nn ultim set in care Năstase, dezlănțuit, nu 
a mai lăsat nici o speranță redutabilului său 
adversar. Cu această victorie, tenismanul ro
mân și-a luat o frumoasă revanșă asupra 
lui Smith. învins destul de sever la Char
lotte. in finala „Cupei Davis", jucătorul din 
București s-a impus dc data aceasta printr-un 
Joc aproape perfect. Incontestabil, duminică 
scara, românul s-a aflat intr-o formă spor 
tivă excepțională, in timp ce Smith a dat 
unele semne de oboseală. Succesul obținut 
pe covorul roș-verde din material sintetic, 
tare acoperea spațiul de joc din sala .Pierre 
dc Coubcrlin". consacră definitiv ca mare 
Jucător pe Năstase, al cărui talent a ieșit în 
evidență mai pregnant in acest an. Finalist 
Ia Roland Garros, învingător în fața trioului 
australian Newcombe — Laver — Emcrsou 
la Wembley, eîștigător a numeroase turnee 
in .SU.A., Franța, Belgia etc, clasat pe locul 
doi in „Marele premiu" — FILT, finalist cu 
echipa României in „Cupa Davis" — Năstase. 
poate fi considerat la ora actuală cel mai 
bun jucător din lume".

Comentatorul de tenis al ziarului londo
nez „Tinies'* este de părere că „finala „Tur
neului campionilor" din're românul Ilie Năs- 
tase și americanul Stan Smith a fost cea 
mai frumoasă și mai emoționantă partidă dc 
tenis văzută vreodată".

A.S.Z. Varșovia 12-4
Sîntem eonvinși eâ majorita

tea iubitorilor sportului cu ba
lonul ova) cunosc rezultatul fi
nal al spectacolului de încheie
re al stagiunii susținut de cam
pioana de toamnă a primei 
noastre divizii. Știința Petroșani, 
în compania puternicei formații 
poloneze A.S.Z. Varșovia. Este 
bine să o spunem, în mod spe
cial pentru aceia care vineri 
la prînz nu au putut lua Ioc 
în tribunele stadionului ...Jiul" 
din localitate, că timp de 80 
de minute eincisprczecele antre
nat de Theodor Rădulescu și-a 
reetalat înalta clasă deși, după 
o lună dc la încheierea turu
lui diviziei A, s-a efectuat un 
singur antrenament și acesta 
cu două zile înaintea jocului. 
Ba mai mult, echipa din Pe
troșani nu a beneficiat de a- 
portul internaționalilor săi 
Dinu, Marinescu, Bucos și Băr- 
găunaș, primii trei aflați la 
acea oră la Beziers, iar ultimul 

se soldează cu mărirea lui
20 puncte. Urmează însă fan
tastica serie a coșurilor mar
cate de Stanciu, a excelentelor 
angajări executate de David, și 
finalizate de Bochiș, a contra
atacurilor spectaculoase iniția
te de Ilea. soldate cu puncte, 
ce poartă semnătura tînărului 
Buzdugan. încet dar sigur, 
petroșânenii remontează di
ferența, reușind ca înainte 
cu 7 minute de final să 
obțină egalarea, iar mai apoi 
să se detașeze în învingători eu 
scorul de 81 — 71.

O victorie meritată totuși, 
privind prin prisma jocului din 
repriza a doua, victorie ce o- 
feră echipei noastre șanse spo
rite de a evita retrogradarea 
învingătorii de duminică ne-au 
demonstrat că pot juca și bine, 
dar că din păcate acest lucru 
nu îl fac decît alunei cînd simt 
cuțitul la os, mai precis, cînd 
vor. Ori un scop (de această 
dată menținerea în divizie) nu 
poate fi atins numai atunci 
cînd vrei în permanență acest 
lucru.

Au arbitrat cu scăpări Dra- 
goș Oprea și Valeriu II in, am
bii din Timișoara.

sind grație evoluției bune a 
jucătoarelor Dinis și Stanciu 
să cîștige cu 50—45 (27—26) 
un joc in care bătaie de cap 
le-a dat doar conducătoarea 
de joc a clujeacclor. Eugenia 
Popescu. Meciul a fost con
dus cu competență de cuplul 
format din a>bitrii Arcadic 
Blîndu și Gh. Vadasz (Arad).

aproape2 000 de metri, studen
ții biifureștcni. pidfRînd de 
excelente condiții naturale 
— pirtii de toate gradeie, 
zăpadă din abui T- nță — vor 
pătrunde in lainvic splendi
dului spori al alunecării pe 
schiuri. Foarte < urind vor 
fi găzduiți în modernul hotel 
alpin construit în imediata 
apropiere a robanei vechi a 
I.E.F.S, 

pe „tușe" în urma accidentului 
mai vechi. Culmea, că tocmai 
în aceste condiții, și așa des
tul de dificile, terenul acoperit 
cu o mantie albă de zăpadă, 
a contribuit din plin Ia acci
dentarea altor doi titulari încă 
din primele 20 de minute : 
Fălcușanu și Roșea.

Vom fi poate tentați să mini
malizăm reușita rugbiștilor noș
tri prim prisma valorii ceva 
mai scăzute a jucătorilor polo
nezi. Am comite o eroare des-

tul de gravă. A.S.Z. Varșovia 
este una din cele mai puter
nice teamuri de rugbi din Po
lonia, actualmente ocupantă a 
lotului doi In clasamentul pri
mei divizii. Este o echipă tî- 
nără. dar foarte ambițioasă, o 
echipa formată din 15 verita
bili atleți (sînt studenți ai in
stitutului de cultură fizică) ca
pabili să răstoarne multe „va
lori" prin repeziciunea cu care 
acționează pe teren. Să nu ui
tăm că aceeași echipă a depă
șit cu numai trei zile * ' *
pe Grivița Roșie, chiar 
curești.

Știința nu s-a lăsat impre
sionată Insă de această „micro- 
carte" de vizită, abordînd jo
cul cu maximă seriozitate, an- 
gujîndu-se Tntr-o întrecere o- 
norantă pentru propria-i firmă. 
Am avut plăcuta surpriză de 
a urmări la lucru jucătorii ti
neri, mai rar titularizați, dar 
care promit foarte mult. Sîntem 
convinși că de numele jucăto
rilor Burghelea și Radu se vor 
mai auzi multe. Impresionantă 
a fost și revenirea iui Domni
șan, Stănculescu și Truță. Ul
timul, de altfel consacrat ca 
aripă, a fost nevoit să joace 
după accidentarea lui Roșea 
(foarte bun și el) pe postul de 
fundaș. Sinceri să fim Truță 
a constituit, alături de tînărul 
Burghelea, revelația partidei. 
Dar pentru dăruirea eu care 
au luptat (parcă ar fi fost un 
joc cu cine știe ce miză) me
rită felicitări întreaga echipă. 
Am putea totuși reproșa uneori 
închiderea jocului (preferabil 
în condițiile de teren acoperit 
cu zăpadă), deși s-a văzut clar 
că la fiecare pornire a balo
nului pe treisferturi, oaspeții 
erau cuprinși de panică, de trei

ina mte 
la Bu-

Cinci minute după meci
1OSEF GROCHOVSKI — an

trenorul oaspeților: Consider 
că meciul a fost frumos și, sper, 
că la reușita spectacolului să 
ne fie adus și noi contribuția. 
Știința ne-a dominat datorită 
plusului de tehnicitate, armă 
pe care noi nu o stăpinim încă. 
Jucătorii noștri sînt tineri cu 
toții și vor avea multe de în
vățat de la redutabila dv. cam
pioană a turului. Mi-au plăcut 
in mod deosebit Truță, Burghe
lea și Moromete de la gazde, 
Sabicras, Gadlewski, Krolicki, 
si Jagieniak din echipa pe care 
o conduc.

JAGIENIAK — căpitanul e- 
cltipei AJS.Z. (internațional po
lonez) : Foarte util pentru noi 
acest joc. Adversarii de astăzi 
au fost superiori Griviței roșii, 
deși după cite am fost infor
mați, aici 
irerupt de 
gret că nu 
1 rușii d\. 
Marinescu 
versuri, recent în jocul de pe 
stadionul Ciulești din Bucu-

THEODOR RADULESCU, an
trenorul gazdelor : M-a sur
prins jocul rapid al adversari- 

campionatul s-a în- 
aproape o lună. Re- 
i-am revăzut pe va- 
internaționali Dinu, 
și Bucos, foști ad

ori fiind nevoiți să cedeze. Cîș- 
tigînd grămezile și tușele stu
denții mineri s-au instalat a- 
proapc în permanență în juma-1 
Taleu adversarului „măcinîn- 
du-!“ cu acțiuni bine glnditc, 
inteligent lucrate și... îndelung 
aplaudate. In mod cert cu a- 
ceeași formație, pe un teren 
uscat, scorul ar fi putut lua 
proporții.

Considerînd suficiente aceste 
remarci asupra jocului echipei 
învingătoare, apreciind în mod 
special ambiția și calitățile fi
zice ale rugbiștilor polonezi este 
bine să amintim și fazele care 
au constituit ^sarea și piperul" 
jocului de vineri. Din primc’c 
minute Știința inițiază șarje 
periculoase și in min. 3 Neagu 
intră în posesia unui balon cîș- 
tigat la tușe de Florian Con
stantin (mai puțin convingător 
de astă dată), slalomează prin
tre adversari și culcă balonul 
la colț. Fălcușanu ratează 
transformarea, așadar scorul 
rămîne de numai 4—0 în fa
voarea gazdelor. In min. 17 
Fălcușanu accidentat cedează 
locul lui Dcianu, iar Roșea lut 
Burghelea (din aceleași motive)» 
Cel de-a) doilea essai este rea- 
lizat de Burghelea în urma li
nei splendide acțiuni personale» 
min. 58: 8—0 pentru Știința. 
Nu trec declt 7 minute și o 
acțiune Truță — Burghelea — 
Rădulescu este finalizată de ul
timul : Știința 12 — A.S.Z. 0. 
De menționat că numai cu un 
minut înainte, Abribula inițiază 
o incursiune spectaculoasă, ro
tind pe puțin majorarea scoru
lui. In min. 71, in fine, polo
neza i atacă mai deciși șj reduc 
handicapul printr-un essai rea
lizat de cel mai bun jucător 
al lor, fundașul Jagieniak.

Arbitrul Ștefan Constantines- 
cu (București) a condus cu com
petență următoarele formații : 

ȘTIINȚA : Stănculescu. Orte- 
lecan. Talpă, lonescu (Radu). 
Moroe, Moromete, Constantin, 
Lomotă, Neagu, Fălcușanu (De- 
ianu), — ■ • ............
Truță 
Roșea 
VIA : 
bieras, Marchwinski, Golab, 
Godlexvski, Krolicki, Koraczy, 
Dobrzynsky. Stoiosck (Grochow- 
ski), Chmielewski, Banaczek, 
Pawelec, Rcnikier. Jagieniak.

Rădulescu, Abribula, 
(Burghelea), Domnișan, 
(Truță); A.S.Z. VARȘO- 
Gaweda, Grzesczak, So- 

Marchwinski, 
Krolicki.

Nicolae LOBONȚ 

lor. Rugbiul polonez este în 
mare progres. Jocul echipei 
mele a fost influențat de ab
sența unor titulari, de acciden
tarea altora, de faptul că am 
întrerupt campionatul de cite- 
va săptămini. Mă bucur pen
tru evoluția tinerilor Burghe
lea și Radu, pentru excelenta 
comportare a lui Truță. Regret 
însă scăderea de formă a lui 
FI. Constantin, care, pare-se, a 
cam început să-și supraaprecie- 
ze forțele.

JEAN MOROMETE; Adver
sarii noștri au fost foarte bă- 
tâioși. dar asta nu le-a ajuns. 
Rezultatul lor cu Grivița ne-a 
pus în gardă și iată-ne învin
gători la un scor confortabil. 
Pe un teren bun s-ar fi jucat 
mai deschis și punctele ar fi 
fos mai multe. Așa însă...

ȘTEFAN CONSTANTINES- 
CU —- arbitru ; Am lăsat jocul 
mai liber. Era păcat să frag
mentez un meci interesant, cum 
a fost cel oferit de revelațiile 
campioanei* “ • • ■ “
Ion iei. La 
cîțiva linei 
glielea, Rad 
mi-au pk 
Crzesczuk.

r României și Po- 
:azde .nn remarcat 

foarte buni, Bur- 
J, iar de la oaspeți 
.ui Jagieniak și



W1ART1 14 DMTWIF 14T1

cu apartamente luminoase, 
străzi largi, magazine moder
ne, școli, spitale, rîuburi ele. 
Frintr-o roi entă hotflrirc a t on- 
stilului dc Miniștri minerii be
neficiază in plus dc unele »- 
vantaje in cc privește franspor- 
fnl și construcția dv locuințe 
proprietate personal». Dc ase
menea, pentru salarinții unor 
unități miniere se acordă înles
niri pentru plata chiriei, ener
giei electrice si încălzirii.

Merită sfi fie amintit și fap
tul că in cincinalul încheiat a- 
nul trecut s-au folosii pentru 
protecția muncii la minele Văii 
Jiului peste 155 milioane Ici. 
iar pc anul in curs, cheltuielile 
efectuate in acest scop sc esti
mează la 36 milioane Ici.

In cadrul preocupării permn- 
ncDtc a conducerii partidului 
și sfatului pentru aplicarea mă
rețului program elaborat de 
Congresul nl \-lea al P.C.R. 
pentru perfecționarea continuă 
n organizării producției și a 
muncii, precum și pentru im- 
banătățirca continuă a condi
țiilor de muncă și dc viață ale 
minerilor, se înscrie și expe
rimentarea programului dc lu
tru de 6 ore pc zi in subteran.

De fapt, experimentarea a- 
eestui regim dc lucru a înce
put la 1 decembrie 1969 la Ex
ploatarea minieră Baia Spric și 
— pc baza experienței pozitive 
obținute aici — a fost extinsă 
în mod treptat și la alte uni
tăți miniere, in acest regim lu- 
crînd în prezent peste 45 mii 
mineri din întreaga țară.

lillor lor, vn nvea adinei sem
nificații ctnnomico-socialr in 
întreg bazinul. In ce direcții se 
vor exercita toate acestea 7

Dnpft opinia mea — și pe ba
ra experienței altor bazine — 
reducerea programului dc lucru 
înseamnă :

— o scurtare n perioadei de 
contact iu mediul nociv din 
subteran și în consecință redu
cerea riscului dc îmbolnăvire;

— creșterea timpului dc o- 
ilihnă pentru refacerea energici 
consumatc — in pnralc.1 cu creș
terea capacității dc efort:

— posibilități sporite de rc- 
treerc, instruire, dezvoltare spi
rituală, dc desfășurare a unor 
activități obștești. <lc consoli
dare a familiei:

— un stimulent dc Însemnă
tate deosebită pentru atragerea 
și stabilizarea forței dc muncă 
in unitățile miniere din Valea 
Jiului etc.

Creșterea timpului dc odihnă 
a minerilor din Valea Jiului.

turilor tuturor factorilor 
concură In n'-lenrarca condiți
ilor optime, depinde succesul 
aplicării eficiente a noului re
gim Ac lucru.

Sub • onducerea și îndru
marea organelor și organi
zațiilor de partid, sindica
tele din unitățile miniere 
nu desfășurat alături de alți 
factori o largă activitate în 
cadrul ac(lunilor de pregă
tire a trecerii In programul 
redus (le lucru în subteran. 
Cum apreciafi eficiența a- 
restei actii itâ|i ? Ce reco
mandați să facă in conti
nuare sindicatele din uni
tățile miniere pentru depli
na reușită a acțiunii ?

RĂSPUNS:

ÎNTREBARE

Cum apr/ ciafi, co vechi 
cunoscător al Văii Jiului, 
al vieții și muncii mineri
lor — dumneavoastră l'-ați 
născut și ați crescut aici, 
apoi ați muncit mulți ani 
in mijlocul minerilor ca 
muncitor in -subteran fi ca 
activist — mutațiile econo
mice fi social-cult urale ce 
vor acea loc in viața mi
nerilor fi familiilor lor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani ?

RASPl NS:

Generalizarea experimentării 
regimului de 6 orc pe zi pen
tru activitatea din subteran a 
unităților miniere din Valea 
Jiului. începînd cu data de 6 
decembrie 1971, pentru i 
care m-am născut și am < 
cut pe aceste meleaguri, 
fost muncitor miner și 
vist, constituie un moment de 
o deosebită importanță’ aș pu
tea spune istoric.

Dacă facem apel la documen
tele unor vremi de mult apuse 
și mai recent chiar Ia memo
rie. se poate trage concluzia 
ră munca de miner era cea 
mai înjositoare, istovitoare, pli
nă de mizerie și lipsuri. In tim
pul regimului capitalist, durata 
timpului de muncă, in condi
ții grele, fără cele mai elemen
tare măsuri de securitate ale 
activității din subteran, se 
dica 
timp 
rcau 
sebî 
zilei 
miliile lor de abia își ciștigau 
existența. La aceasta, dacă mai 
adăugăm condițiile insalubre de 
locuit, lipsa de asistență sani
tară, de școli, de posibilități de 
dezvoltare spirituală, avem o 
imagine sumară a ceea ce a 
fesU.

Astăzi, dacă ne referim nu
mai la măsura de reducere a 
programului de lucru la 6 orc 
pe zi, putem constata cu min- 
drie că minerii din 
se situează din acest 
vedere pe unul din 
locuri din lume, cu 
mult cu cit această măsură s-a 
luat — fără diminuarea cîști- 
gului realizat anterior.

Fără îndoială, 
noul program va 
riurire profundă 
eii și vieții minerilor și fami-

mine 
cres- 

. ca 
a acti-

ri- 
la 10—16 ore pe zi. In 
ce stăpinii minelor stor- 
profituri fabuloase, indeo- 
prin prelungirea duratei 
de muncă, minerii și fa-

România 
punct de 

primele 
atit mai

trecerea 
exercita o

la 
in- 

asupra mun-

care formează ponderea popu
lației in acest bazin, va implica 
insă și multe alte activități de 
producție și sociale la a căror 
rezolvare sînt chemate să-și a- 
ducă aportul nu numai condu
cerile și colectivele de muncă 
din unitățile miniere ci și alți 
factori interesați, colectivele de 
muncă din alte întreprinderi și 
instituții.

După cum se cunoaște, intro
ducerea noului program de lu
cru s-a efectuat fără schimba
rea indicatorilor stabiliți prin 
planul de stat; din contră, se 
estimează că acest program va 
conduce Ia mobilizarea rezer
velor interne, la folosirea cit 
mai eficientă a capacităților de 
producție și a forței de mun
că. la obținerea de rezultate 
superioare.

Acest lucru incumbă răspun
deri sporite, în primul rind din 
partea conducerii Centralei căr
bunelui Petroșani și apoi din 
partea conducerilor unităților 
componente pentru perfecționa
rea organizării producției și a 
muncii, întronarea unei disci
pline riguroase în rindul tutu
ror conducătorilor și executan- 
ților, respectării tehnologiei de 
lucru și a normelor de securita
te a muncii.

Introducerea noului program 
de lucru impune o corelare per
fectă și o receptivitate sporită 
și din partea unităților de de
servire, in mod cu totul spe
cial a celor din rețeaua comer
cială, transporturi orășenești și 
interurbane, gospodărire comu
nală, instituții de cultură și 
artă etc. De conjugarea efor-

a • & ® e ®

(Urmare din pag. 1)

jci in cea dinții săptămiră 
de experimentare a progr.i- 
mului de lucru redus își trag 
seva, evident și din obișuu- 
irea rapidă a oamenilor c*.i 
nou! ritm de muncă. Ei și-an 
dai seama. încă din primele 
schimburi, că în cele 6 j.c 
de activitate la front, opera
țiile cuprinse in ciclul pro
ductiv trebuie executate mai 
repede și cu mai mare aten
ție. că organizarea trebuie sâ 
fie cit mai bună, că trebuie 
să reducă cit mai mult po
sibil timpii morți. In orice 
caz , se cuvine să apreciem 
calitățile, dovedite in citeva 
rînduri, ale minerilor noștri, 
hotărirea, abnegația, devota
mentul lor, care fac să se 
poală trece mai ușor peste 
dificultățile de acomodare la 
noul ritm de muncă ce des
prinde omul dintr-o rutină 
de ani și ani. Fără existen
ța acestor bogate însușiri 
ale căutătorilor de -diaman
te negre* reușita amplei ac
țiuni n-ar fi fost atit de cu- 
rind atinsă.

„Da, această acomodare 
grabnică a oamenilor la noul 
program e realitatea care ne 
mulțumește cel mai mult — 
ne-a declarat tov. inginer șef 
al minei. Emeric Kovacs. Sint 
premise certe să se realizeze, 
in sfirșit, sarcinile de plan și 
la exploatarea noastră. Dar. 
trebuie să dovedim și pe mai 
departe exigență în a respec
ta și a impune programul
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Nu voi insista asupra apor
tului valoros adus de organele

3
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Relațiile familieÎNTREBARE:

(Urinare din pag. 1)

ții sindicatelor 
conducere colectivă, in 
siilc pe probleme ale sindica
lelor, sindicatele in ansamblul 
lor vor trebui să utilizeze, sfi 
susțină și să dinamizeze fac
torii de conducere a proceselor 
de producție pentru rezolvarea 
prioritară a unor 
cheie, cuni sini :

— organizarea 
muncă pentru o plasare 
a fronturilor de lucru;

— extinderea mecanizării lu
crărilor de tăiere, încărcare și 
transport in galerii și abrtaje, 
asigurindu-sc totodată funcțio
narea la capacitate a utilaje
lor respective:

— perfecționarea metodelor 
de exploatare in vederea creș
terii randamentelor și securită
ții muncii;

— respectarea graficelor de 
transport in subteran și core
larea acestora cu transportul 
la suprafață;

— aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă cu scule și 
materiale:

— concentrarea producției;
— asigurarea asistenței teh

nice corespunzătoare pe toate 
schimburile ctc.

Un cimp larg de activitate
— și o cerință in același timp
— o constituie creșterea preo
cupării tuturor sindicatelor din 
unitățile miniere ale Văii Jiu
lui pentru ridicarea nivelului 
politico-educative al fiecărui sa
lariat, pentru folosirea comple
tă și eficientă a timpului de 
lucru, pentru întărirea discipli
nei sub toate formele. Sindi
catele trebuie să ajute masa 
de salariați să înțeleagă însem
nătatea și avantajele programu
lui redus de lucru, condițiile 
esențiale impuse de acest pro
gram, aportul pe care trebuie 
să-l aducă fiecare la locul său 
dc muncă.

Totodată, sindicatelor Ic re
vin sarcini dc mare răspun
dere și in ce privește organi
zarea adecvată a activităților 
social-culturalc, astfel ca mine
rii și familiile lor să poată va
lorifica cît mai eficient dispo
nibilul dc timp creat prin a- 
plicarea noului program dc lu
cru. In acest sens, ele trebuie 
să reexamineze programele de 
activitate ale cluburilor, biblio
tecilor, Casei dc cultură etc, 
astfel ca acestea să fie pe de
plin corelate cu noua situație.

și organizațiile sindicale din 
ramură in pregătirea introdu
cerii noului regim de lucru in 
mod experimental. Doresc să 
subliniez numai că atit în co
legiul Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, cit și in 
consiliile și comitetele oameni
lor muncii sindicatele s-au ma
nifestat ca un factor dinamiza
tor al acestei acțiuni. Ele au 
organizat dezbateri largi, vii și 
concrete cu lucrătorii din sub
teran. au ascultat și valorifi
cat din plin propunerile aces
tora legate nemijlocit de reu
șita acțiunii.

Esențial este ca in etapa ce 
urmează să ne concentrăm toa
te eforturile pentru aplicarea 
intocmai a măsurilor ce ni 
le-am propus și in primul rind 
a celor de natură tehnico-eco- 
nomică pentru a asigura o des
fășurare normală a proceselor 
de producție.

In acest sens, adunările și 
conferințele de dări de scamă 
și alegeri ale organelor sindi
cale, care au Ioc in aceste zile, 
trebuie să constituie un bun 
prilej de mobilizare a tuturor 
salariaților in vederea realiză
rii in bune condițiuni a acestui 
program aprobat de partid și 
guvern pentru muncitorii mi
neri.

Sintetizind aspectele reieșite 
din experiența altor bazine in 
experimentarea programului re
dus de lucru, se apreciază că 
și pentru unitățile miniere din 
Valea Jiului se pot trage unele 
concluzii in ce privește orien
tarea 
etapa

® • ® ® • ® ®

in orcanele de 
corni-

Care este îndemnul pe 
care Uniunea Sindicatelor 
din ramura Mine, Petrol, 
Geologie și Energie Elec
trică il adresează minerilor 
din Valea Jiului la acest 
începui de drum ?

RĂSPUNS:

bucurat 
partidu-

că 
vor

mi- 
mo-

Rczultatelc bune obținute de 
unitățile miniere din Valea Jiu
lui, chiar din primele zile de 
aplicare a regimului de 6 ore 
pe zi pentru activitatea din 
subteran confirmă seriozitatea 
și răspunderea cu care a fost 
pregătită această acțiune, entu
ziasmul și profunda recunoștin
ță a minerilor pentru inalta 
prețuire de care s-au 
din partea conducerii 
Iul și statului.

Nutrim convingerea 
nerii Văii Jiului își
biliza întreaga energie și ca
pacitate creatoare pentru n rea
liza în întregime și a depăși, 
începînd cu prima lună de ex
perimentare, sarcinile de plan 
la toți indicatorii, aducindu-și 
in felul acesta aportul la edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Sînt asigurate toate condițiile 
materiale, forța de muncă și 
capacitatea organizatorică 
tru aplicarea cu succes a 
lui program de lucru.

Ziua de 6 decembrie 
data introducerii duratei
de muncă de 6 orc pentru ac
tivitatea din 
țile miniere 
constituie o
istoria zbuciumată a acestui 
bazin.

pen-
nou-

1971,
zilei

subteran in unită- 
din Valea Jiului, 

filă luminoasă in
activității sindicatelor in 
ce urinează. Reprezentan-

Copiii cîntă patria și partidul

18,09 Deschiderea 
Enc iclopedic 
levi.

18.30 Revista literară TV.
19.00 In dezbaterea opiniei 

publice : Proiectul de 
lege cu privire la regi
mul de stabilire a pre
țurilor și tarifelor.

19,15 Publicitate.

emisiunii, 
pentru c-

19.20 1 (101 de seri — emisiu
ne pentru 
vcnturilc 
„Roboțel".

19.30 Telejurnalul dc
20,00 Reflector.
20.15 Suită dc pc Someș.
20.30 Scară dc teatru : „Soa

rele a răsărit la miezul 
nopții" de Victor Birlă- 
dcanu.

21.15 Prim plan — Zoc Du- 
mitrcscu-Bușulenga.

21.45 Avanpremieră.
21,50 Intîlnire cu opereta. Se- 

lecțiuni din spectacolul 
Prințesa circului" de B. 
Kalman.

22,25 Tclcglob : Cairo. Repor
taj filmat.

22.45 Telejurnalul dc noapte.

rului nici pînă în prezent 
e poale afirma că In moni- 

no.stru funcționează im 
•vărul, fiindcă încercă- 
se fac pc ici, pe colo 

înt mai mult sau mai puțin 
sporadice și fără finalizări 

mnifu aii ve).
Pregătirile pentru faza pe 
aș n acestui concurs au in
put cu luni în urmă ast

fel că Ja ..rampă*’ s-au perin- 
at coruri în general rodate, 
u repertorii bine alese din 
upi insul cărora nu au lipsit 
- in afara celor două cinlc- 
c caic trebuiau să fie dedi

cate obligatoriu partidului și 
patriei — prelucrările dc fol
clor, cîntccele pionierești < '■ 
Spre deosebire de anul tre- 

această ediție cîn le
se au fost mai adcc-

v.jtc posibilităților vocale ole 
copiilor, ținuta scenică fiind 
«le asemenea mult mai îngri
jită Intr-un cuvînt, sporul 
calitativ a fo-.t net superior 
ediției precedente, astfel că 
juriile, formale din profesori 
dc specialitate, au avut o 
misiune j'ica în aprecierea re
zultatelor finale. După înde
lungi deliberări au fosl ad
mise Iu faza pc municipiu 
— care va avea loc în fe
bruarie — următoarele co
ruri :

Chisele I—IV ; Școala ge
nerală Aninoasa, școlile nr. 
I Petrila, nr. 6 Petroșani, nr. 
4 Vulcan, nr. 2 Lupeni și Ca
sa de copii Uricani.

Clasele V—VIII . școlile ge
nerale nr. ă Petrila, nr. 5 
Petroșani, nr. '> Lupeni și li
ceele din Vulcan și Uricani.

Penb’U dovedite

pe scenă precum și pentru 
interesul deosebit pc latura 
participării copiilor la con
curs, juriul a acordat menți
uni speciale corurilor școli
lor generale din Aninoasa și 
Cîmpu lui Neag. Merită să 
apreciem elogios prezența la 
concurs a corului dc cameră 
al Casei pionierilor din Vul
can. singurul de acest fel din 
municipiu.

Indiferent de îezuJfatele 
sancționate de către jurii, fe
licităm pe toți cei <.nc și-au 
adus contribuția la realizarea 
acestui frumos și educativ 
concurs — pionierii, învăță
tori. profesori, activiști ai 
Consiliului municipal ul Or
ganizației pionierilor — și 
așteptăm faza finală, pe mu
nicipiu, pentru a anunța ci
titorilor noștri pc cei mai 
buni dintre <ei mai buni.

Poftă bună !

Foto i I. LICIU

eleva a reieșit că-i plăceau u- 
nele din aceste forme de dis
tracție, nu în colectivul clasei, 
ci în compania diferi țil'or ti
neri străini. Am recurs atunci 
— discutasem cu fata și ca 
oscila — la o convorbire amplă 
cu familia despre comportarea 
elevei în afara școlii și a ți
nutei vestimentare. Am 
că mama nu cunoștea 
în bună parte datorită faptu
lui că avea serviciu și că în 
unele cazuri nu avea timp su
ficient să se ocupe de fată. In 
urma acestei discuții, după un 
timp mai îndelungai, ceea 
demonstrează că s-a dus o sus
ținută muncă de convingere, 
că nu s-a recurs la neconvingă- 
toarele argumente violente, am 
văzut că eleva a început să-și 
schimbe atitudinea, iar rezulta
tele la clasă s-au îmbunătățit 
și ele.

— In sensul acesta am obți
nut și eu unele rezultate, ne 
relatează prof. Mihai Nicolae. 
In urma discuțiilor purtate cu 
părinții elevilor E. Rusu, și I. 
Bucătură s-au văzut progrese 
în întreaga comportare a copi
ilor. Dar n-am reușit nici pînă 
acum, nerăspunzîndu-se insis
tențelor noastre de a ne întîlni, 
ca împreună cu părinții lui D. 
Blaj, a fraților Mitrofan să 
dezbatem mai pe larg evoluția 
copiilor lor.

— Eu ca părinte — ne face 
cunoscut Gheorghc Cățeloiu — 
consider că familia trebuie să 
țină o strînsă legătură cu școa
la, cu dirigintele. Noi părinții, 
pentru a putea urmări cum ni 
se dezvoltă copiii trebuie să-i 
supraveghem atent și să men
ținem legătura în fiecare săp- 
tămînă cu dirigintele. Căci nu- 

in cazul unei ieșiri

aflat 
multe,

ce

nefirești, vom putea ajuta 
să vină din nou pe calea cea 
bună.

— Una din principalele ve
rigi ale legăturii dintre familie 
și școală o constituie întîlnirile 
periodice cunoscute sub nume
le dc lectorate cu părinții. Care 
este eficiența acestora la ora 
actuală ? Cc s-ar mai putea face 
in sensul îmbunătățirii con
ținutului lor?

— In educația copilului fa
milia are un rol hotărî tor : 
primele noțiuni despre viață și 
lume sini primite in familie și 
constituie temelia pe care școa
la urmează să clădească și 
să formeze omul necesar unei 
societăți multilateral dezvolta
te, ne spune Aurel Brinduș. 
Cred că prin comitetele de pă
rinți, care au ca primă sarci
nă menținerea unei legături 
strînse, organice aș zice, între 
acești doi factori educaționali, 
se poate face mai mult. De ce 
la dezbaterile periodice n-am 
vorbi mai amplu și despre psi
hologia copilului ?

— Temele din cadrul lecto
ratelor, care trebuie să devină 
tot mai mult dezbateri reale 
și nu simple conferințe, se pot 
îmbogăți, susține prof. Rozalia 
Gava. Pe Ungă participarea mai 
multor specialiști, din diferi
te domenii de activitate, care 
se preocupă de dezvoltarea 
pilului, va trebui să se apeleze 
mai insistent și la cele mai de 
scamă probleme pe care le ri
dică educația în familie.

— Ca părinte — mărturiseș
te Victor Cordea — cred că 
lectoratele pot și trebuie să 
revină de fapt niște seminarii 
de pedagogia familiei. Sînt si
tuații cînd nu putem lua ime
diat legătura cu școala, iar 
singuri nu știm cum să acțio
năm cel mai bine.

Neconsidcrînd absolută 
maț ia făcută de Aristotel 
„Educația depinde de mamă 
trebuie să arătăm că educația 
făcută in familie, depinzînd de 
ambii părinți, va constitui te
melia formării copilului ca 
viitor membru al societății, căci 
NUMAI PORNIND DE LA A- 
CEASTA TREAPTA ȘCOALA 
ÎȘI VA PUTEA ÎNDEPLINI 
ROLUL EI DE CIMENTATOR 
AL UNOR DEPRINDERI SO
CIALE.

Mulți părinți consideră că 
o dată cu intrarea copilului la 
școală, misiunea lof- de educa
tori s-a terminat, alții, din con
tră, cred că este cazul să-și a- 
sumc și responsabilitățile edu
catorilor calificați. Dezvoltarea 
armonioasă a viitorului cetă
țean nu se va putea insă rea
liza decit in condițiile unei u- 
nități de vederi, a unui front 
comun intre familie și școală, 
fiindcă interesele sînt comune. 
Dorim în acest sens ca ziarul 
nostru să devină o tribună a 
sugestiilor, opiniilor, legate de 
unitatea de acțiune educativă 
și consecventă a acesteia, de 
rolul altor factori, de îmbună
tățirea tematicii lectoratelor 
etc. ncuitindu-se că principalul 
factor este școala.

co-
Cu planul anual

îndeplinit
(Urinare din pag. 1)

Răspundem 
cititorilor

♦ IRANCISC KOVACS, 
LUPENL Pensia nu se plă
tește retroactiv, ci numai în
cepînd de la dala introdu 
cerii cererii și dosarului de 
pensionare la oficiul pentru 
probleme de muncă și pre 
vederi sociale.

0 MIRON POPESCU, PE
TROȘANI. In situația că a- 
veți doi copii în vjrstă de 
pînă la 16 ani. cel de 14 ani 
este de rangul I, iar cel de 
13 de rangul II. Ca urmare, 
pentru cel de rangul I bene- 
ficiați de o alocație de 100 
Ici, iar pentru copilul de 
rangul II de 110 lei, în total 
210 lei lunar.

♦ MARIA BOZGAr LU- 
PENI. Sesizarea dv., fiind in 
completă, nu poate constitui 
o bază de cercetări pentru 
o eventuală publicare.

♦ NICOLA E VEREȘ, LU- 
PEN1. Nu avem cunoștință 
despre un caz ca acela 
cu privire la care cereți răs
puns dm partea redacției.

♦ ANDREI HEGEDUȘ, LU 
PENI. Cercetîndu-se cele re
latate de dv., s-a constatat 
că nu domiciliați împreună 
cu familia, în care caz, nu
mai după ce vă clarificați 
situația familială, puteți cerc 
consiliului popular să vă sa
tisfacă cererea pentru a că
rei rezolvare solicitați spriji
nul redacției.
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PROGRAMUL 1 : 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 de știri; 
10,05 Muzică populară; 11,00 
Buletin de știri; 12,30 Intîl 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cin tecul c 
pretutindeni: 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 Radiojurnal; 17.00 
Radiocnciclopedie pentru ti
neret; 17,30 Muzică populară: 
18,00 Orele serii; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîntă 
Ion Luican; 21,00 Revista 
șlagărelor; 22,09 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.

7,00 Ra

SPITALUL
lui Ion Solomon cu oproope 4 000 
de tone depășire. Alături de co
lectivele de frontaliști se cuvin 
evidențiate cele ole brigăzilor de 
pregătiri conduse de minerii A- 
lexandru Olteanu, Nicolae Aeftin- 
câi, loan Mondoca și losif Maca- 
vei.

îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de pion revenite sec
torului pe acest on poartă de o- 
semeneo amprenta hărniciei, dă
ruirii și responsabilității in muncă 
a minerilor șefi de schimb ca V. 
Mărgineanu, S. Boca, C. Nichita, 
Gh. Grecu, 1. Sălăjan, C. Popa, 

Katona, I. 
o lăcătu- 

lles, R. lan- 
electricienilor

ram-

UNIFICAT
• • @ ® • ® PETROȘANI

introdus, tuturor. Căci, 
sînt unii, mai ales din 
sonalul de deservire 
consideră că dacă le-a 
schimbul cu un sfert de oră
hiai devreme, gata, ei au ter
minai treaba și put să plece. 
Or, în perioada de suprapu
nere, orieit de redusă ar fi, 
aceștia trebuie să ajute, să 
acționeze pentru ca schimbul 
să se efectueze cîl mai corect 
cu putință. Pe linia aprovi
zionării, s-au depistat mici 
carențe doar la sectorul in
vestiții, unde s-a mai sim
țit lipsa cimentului .și a bol- 
țarilor la locurile de muncă, 
de la suprafață neincărcîn- 
du-se și netransporlindu-se, 
în măsură suficientă, în sub
teran, cantitățile necesare, de 
către sectorul de transport. 
Vom acționa, însă, ca lucru
rile să se îndrepte și in a- 
ceaslă privință'.

Tov. ing. Martin Borșa, șe
ful sectorului 11, a confirmat, 
prin spusele sale, aspectul 
deficitar al modului cum în
țeleg unii dintre muncitorii 
din regie să-și facă datoria 
zilnică, in special s-a referit 
la cei din domeniu)
portului. E una dintre laturi
le asupra căreia trebuie să 
se acționeze cu toată răspun
derea, pentru a se elimina 
in cel mai scurt timp defi
ciențele constatate. Și pe 
tru că sectorul transport 
centrează o bună parte dint 
acestea, ne propunem să-l 
nalizăm. separat, în a d< 
parte a anchetei noastre Ja 
mina DiJja.

trans-

Kulcear, Fr.
, M. Nistor, 
de mină. I.

cu si V. Macavei, a 
P. Furdui și F. Beliger, ci 
bieotorilor I. Cocoloș, I. Dcinacu, 
D. Popa și V. Andrei, o artificie
rilor A. Boca, Gh. Prisăcaru, C. 
Fluture, I. Gabor și V. Deck, a 
maiștrilor mineri P. Ambruș, C. 
Magelcu și A. Csisez și a moiștri- 
lor mecanici Gh. Timplărescu și 
V. Cojocaru, precum și o maiștri
lor principali D. Gașpar, D. Ven- 
zel și L. Sinlu.

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

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sînt 
cele prevăzute în H.C.M. 
2 351/1969.

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

Preparația cărbunelui
PETRILA

anunță concurs
pentru ocuparea unui post de

MAISTRU ÎNTREȚINERE CALE 1ERATA NORMAI k
Concursul se va ține in ziua de 29 decembrie 1971, ora 

8. la sediul întreprinderii din Petrila, unde se fac și în
scrierile.

(audițiile de salarizare sînt cele prevăzute de II.CAI. 
914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
6,30—14,45 de la biroul personal al întreprinderii.
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întrevedere 
prietenească Adunarea Generală a O.N.U.

la Maracaibo
Trimisul

Pop. 
două

Marii

rumane
Venezuela

Enver Hodja, prim-sccrclar nl 
C.C. al Partidulu Muncii din 
Albania, a primit d 'legația gu- 

a 
de Fan

Adoptarea unor rezoluții privind 
condamnarea colonialismului

CARACAS 13
special Agerpres, Eugen 
transmite: In ultimele 
zile, membrii delegației 
Adunări Naționale a Republicii
Socialiste România, conduse de 
tovarășul Mihai Dalca, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., au fost oaspe
ții puternicului centru al indus
triei petroliere vcnezuelene, 
Maracaibo. însoțită de Jesus 
Soto Amesty, președintele Co
misiei dc politică externă a 
Senatului, și de ambasadorul 
român la Caracas, Octavian 
Bărbulescu, delegația a vizitat 
.Campo Bostan", unde se află 
instalații de tratare primară a 
țițeiului aparținînd de Corpora

țiu Vcnezuclcanft a Petrolului 
(C.V.P.) — organism de stat. 
Oaspeții &u vizitat, cu acest 
prilej, zona în care funcționea
ză și o instalație de foraj ro
mânească și unde asistența teh
nica este asigurată de specialist; 
din țara noastră.

In cadrul întrevederii pe ca
re deputății români au avut-o 
eu Efrain Barberi, directorul 
producției și explorării al Cor
porației Vcnezuelene a Petrolu
lui și cu alți conducători ai a- 
cestei societăți a fost expri
mată de ambele părți, dorința 
extinderii colaborării tehnice.

Conducerea Corporației Vene- 
zuelene a Petrolului a oferit un 
dineu la Maracaibo în cinstea 
delegației române.

vernamentală economică 
HP. Chineze, conduși 2 
I, ministrul pentru relațiile e- 
conomice cu străinătatea, care 
efectuează în prezent o vizită 
în R.P. Albania. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească 
— relatează agenția China 
Nouă.

și rasismului

Schimburile de mărfuri

IRLANDA DE NORD

Asasinarea senatorului
John Barnhill

BELFAST 13 (Agerpres). — 
Două persoane neidentificate 
au ucis în seara de duminică 
cu focuri de armă pe senatorul 
John Barnhill, reprezentant al 
Partidului Unionist în Parla
mentul Irlandei de Nord, după 
care au aruncat în aer reședin
ța de vară a politicianului, 
locuință în care a avut loc a- 
ten latul.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Adunarea generală a O.N.U. 
a adoptat mai multe rezoluții 
privind condamnarea colonialis
mului și rasismului.

Unul din aceste documente, 
aprobat cu 105 voturi pentru, 
opt împotrivă și cinci abțineri, 
condamnă Portugalia pentru re
fuzul de a acorda independen
ță popoarelor din coloniile sale. 
Rezoluția cere guvernului por
tughez să recunoască dreptul 
acestor popoare la auloadmi- 
nistrare și independență, să pu
nă capăt războiului coloniali 
împotriva mișcărilor de elibe
rare și să-și retragă trupele 
din aceste teritorii, să proclame 
amnistia politică și să transfe
re puterea reprezentanților a- 
leșl în mod democratic ai popu
lației. Documentul cere, de a- 
semenea, aliaților din N.A.T.O. 
ai Portugaliei să înceteze orice

dintre România si Grecia
pe anul 1972

ATENA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Cîmpeanu, transmite i In ur
ma negocierilor purtate la A- 
tena, la 13 decembrie a avut 
loc semnarea protocolului pri
vind schimbul de mărfuri în
tre România și Grecia pe anul 
1972, care prevede creșterea 
volumului schimburilor co
merciale dintre cele două ță
ri. In baza acestui protocol, 
România va exporta în Gre-

cia produse chimice, siderur
gice, produse din lemn, precum 
și mașini și utilaje și va im
porta din această țară bum
bac, piei, minereuri, citrice, 
precum și unele produse finite.

La semnare a fost de față 
A. Palantios, secretar ge
neral in Ministerul Economiei 
Naționale al Greciei, și amba
sadorul României la Atena, 
Francisc Păcuraru.

Chemările
secretariatului C. C.
al Partidului celor ce
Muncesc din Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — 
Secretariatul Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam a dat 
publicității chemările cu pri
lejul Zilei rezistenței naționa
le — 19 decembrie. Zilei creă
rii Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud 
— 20 decembrie, și Zilei creă
rii Armatei Populare Vietname
ze — 22 decembrie.

Poporul Vietnamului, se spu
ne în chemări, întîmpină aces
te sărbători în condițiile unor

mari victorii asupra imperia
lismului S.U.A., asupra politi
cii de „vietnamizare" a răz
boiului. Secretariatul C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam cheamă poporul viet
namez „să sărbătorească cele 
trei evenimente în spiritul tra
dițiilor naționale de luptă e- 
roică împotriva agresiunii străi
ne, pentru noi succese în cons
truirea socialismului în Vietna
mul de nord 
tru izgonirea 
mericani din 
chineză*.

și în lupta pen- 
imperialiștilor a- 
Peninsula Indo-

Conflictul
indo-pakistanez

♦ Unități militare indiene an fost parașutate in 
Pakistanul răsăritean și-și continuă înainta
rea pe ruta Bhairab Bazar — Dacca

DELHI 13 (Agerpres). — Șe
ful statului major al comanda
mentului trupelor indiene de pe 
frontul orienta], generalul J. F. 
Jacob, citat de agenția France 
Presse, a declarat, în cursul 
unei conferințe de presă, că 
„unități militare indiene au fost 
parașutate în Pakistanul răsă
ritean și că ele înaintează pc 
ruta Bhairab Bazar — Dacca". 
Potrivit unui purtător de cuvînt 
militar de la Calcutta, reluat 
de agenția United Press Inter
national, efectivele militare in-

diene, care se află în împre
jurimile orașului Dacca, „întîm
pină o rezistență puternică" din 
partea trupelor pakistaneze.

Referitor la situația de pe 
frontul occidental, purtătorii de 
cuvînt ai armatei indiene au 
semnalat noi ciocniri între for
țele indiene și cele pakistaneze 
în regiunea Pathankot și în su
dul Cașmirului.

Postul de radio „AII India-, 
reluat de U.P.I., a anunțat, tot
odată, că avioane pakistaneze 
au bombardat orașul Srinagar.

♦ Aviația pakistaneză a bombardat din nou
bazele aeriene
și Srinagar

indiene de la Pathangat

RAWALPINDI 13 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
guvernului pakistanez, citat de 
agenția Reuter, a confirmat că 
unități militare indiene au fost 
parașutate la 80 kilometri de 
orașul Dacca. El a declarat că 
situația în Pakistanul răsări
tean este gravă, dar a mențio
nat că .forțele pakistaneze 
continuă să controleze princi
palele orașe din această zonă“.

Postul de radio pakistanez, 
reluat de agenția United Press

lii tcrnational, a anunțat că ar
tileria, blindatele și aviația Pa
kistanului au respins atacurile 
lansate de armata indiană pe 
frontul occidental. Un purtător 
de cuvînt oficial de la Ra
walpindi, citat de Associated 
Press, a declarat că avioane 
pakistaneze au bombardat din 
nou bazele aeriene indiene de 
la Pathangat și Srinagar, pre
cum și concentrările de trupe 
indiene din Punjab și Cașmir.

A-

aceleiași zile, el a fost 
de primul ministru al 
Indira Gandhi, și a fă- 
vizită președintelui Re-

fel de sprijin care ar permi
te guvernului de la Lisabona 
să continue războiul colonial 
împotriva mișcărilor dc elibe
rare. Adunarea Generală, sc 
arată într-un alt document, 
declară că independența Rh ide- 
siei nu trebuie să fie recunos
cută înainte ca majoritatea 
populației africane să se poată 
bucura dc toate drepturile po
litice. Rezoluția cerc, în final, 
Consiliului de Securitate să ia, 
în conformitate cu Carta 
O.N.U., toate măsurile necesare 
pentru înlăturarea regimultr 
rasist de la Salisbury.

FRANȚA : La Paris, i 
propicrca Bastiliei, s-a desfă
șurat o marc demonstrație 
muncitorească, ca răspuns la 
chemarea sindicatelor C.G.T. 
și C.F.D.T. avind ca obiect 
iinbunătSțirca condițiilor dc 
muncă și dreptul muncitori
lor dc a sc pensiona la 
vîrsta dc 60 dc ani. La ora 
actuală vîrsta dc pensionare 
in Franțo este mai ridicată, 
condiții în care muncitori
mea își cerc drepturile ieșind 
in stradă cu pancardc, pe 
care pe lingă revendicările 
cerule, se pol vedea numele 
întreprinderilor pc care Ic 
reprezintă demonstranții. Nu 
putem să nu amintim cu a- 
cesl prilej că in țările socia
liste aceste drepturi cetățe
nești sini respectate cu stric
tețe, bărbații putindu-și cere 
pensionarea la vîrsta de 60 
de ani și femeile la 55.

In foto : Aspecte dc la de
monstrația din Paris.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Sape cu diamant
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

La Combinatul pentru aliaje 
dure din Moscova a fost pusă 
la punct producția pe scară 
industrială o sapelor cu dia
mant, care accelerează con
siderabil lucrările la sondele 
de mare adincime. La acest 
combinat a fost elaborată șl 
tehnologia industrială a obți
nerii diamentelor sintetice, pre
cum și a multor aliaje dure 
menite să sporească producti
vitatea muncii la așchierea me
talelor și la străpungerea ro
cilor.

In noul cincinal, combinatul 
din Moscova - care a reușit 
să sporească producția de a- 
lioje dure de 4,5 ori - urmea
ză să treacă la realizarea scu
lelor din aliaje in formă finală.

oni, acumulările realizate aici 
au depășit de 6,5 ori investi
țiile acordate de stat. Colec
tivul întreprinderii și-a îndepli
nit planul pe 1971 cu două luni 
înainte de termen.

Aceste succese au la bază 
eforturile deosebite depuse in 
domeniul autoutilării și al 
creșterii calificării cadrelor de 
muncitori.

I Coordonatele actuale ale luptei dc
(Urmare din nr. 6 878)

In general, se poate apre
cia că lupta de eliberare din 
celelalte două colonii portu
gheze din Africa — Mozam- 
bic și Guineea-Bissau — a 
urmat aceeași traiectorie cu 
operațiunile de o tot mai 
mare amploare ale patrioți
lor angolezi. Declanșată în 
ianuarie 1963, sub conduce
rea Partidului African al In
dependenței Guineei-Bissau 
și Insulelor Capului Verde, 
insurecția armată din Gui
neea-Bissau s-a extins cu re
peziciune din sudul spre nor
dul țării, patrioții reușind să 
controleze, în luna iulie a 
aceluiași an, circa 25 la sută 
din teritoriul național. La în
ceputul anului 1968, declara 
Amilcar Gabral, președintele 
P.A.I.G.C., patrioții eliberase
ră deja două treimi din te
ritoriul național. In prezent, 
obiectivul principal al luptă
torilor din cadrul mișcării 
pentru eliberarea Guineei- 
Bissau și Insulelor Capului 
Verde este extinderea opera
țiunilor împotriva principa
lelor centre urbane ale țării 
— singurele puncte în care 
trupele colonialiste și autori
tățile coloniale dețin contro
lul.

Și în această țară, zonele 
eliberate de patrioți sînt con
siderate drept embrionul vi
itorului stat național, aici 
desfâșurîndu-se o susținută 
activitate pentru instaurarea 
unei structuri politico-admi
nistrative și economice noi, 
care să garanteze poporului 
din Guineea-Bissau o viață 
liberă și democratică.

Lupta de eliberare din Mo-

din coloniile
zambic a izbucnit în septem
brie 1964, în regiunile Cabo 
Delgado și Niassa, din nor
dul țării. In prezent, patrio- 
ții mozambicani, luptînd sub 
conducerea Frontului Popu
lar pentru 
zambicului, controlează ; 
o cincime din teritoriul 
rii, angajînd lupte pe o su
prafață de aproape 250 000 
km2. O etapă importantă a 
luptei de eliberare din aceas
tă colonie portugheză a con
stituit-o extinderea operațiu
nilor lansate de patrioți la 
sud de fluviul Zambezi, în 
provincia Tete, acolo unde 
colonialiștii portughezi au în
ceput construcția unui uriaș 
baraj hidroenergetic care ar 
urma să întărească domina
ția lor economică și politică 
în sudul Africii. Așa cum de
clara Samora Machel, pre
ședintele F.R.E.L.I.M.O., pa
trioții mozambicani au înce
put operațiunile militare în 
această provincie în august 
1970. „Am lansat atacuri îm
potriva mai multor fortifica
ții portugheze, menționa pre
ședintele F.R.E.L.I.M.O., și 
am recuperat astfel o impor
tantă cantitate de material 
militar. Ne putem baza, 
în special, pe faptul că 
F.R.E.L.I.M.O. controlează pă
turi largi ale populației, care 
sprijină fățiș lupta. Populația 
din această regiune aderă la 
F.R.E.L.I.M.O. ca fiind unica 
forță în stare să o apere și 
să o salveze".

Construind hidrocentrala de 
la Cabora Bassa, pe fluviul 
Zambezi, cu o putere de 45 
milioane kW/h anual, Por
tugalia plănuiește să vîndă

Eliberarea Mo- 
peste 
il țâ-

Africii de sud energia dez
voltată aici și să obțină, în 
felul acesta, avantaje mate
riale importante pentru con
tinuarea luptei armate îm
potriva mișcărilor de elibe- 
i'are din Africa australă. Tot
odată, colonialiștii portughezi 
intenționează să transplante
ze In regiunea din preajma 
barajului un milion de co- 
loni și să împiedice astfel 
extinderea luptei da elibera
re în sudul continentului afri
can. Iată de ce F.R.E.L.I.M.O. 
a înscris în programul său 
organizarea unor acțiuni largi 
și lupta hotărîtă pentru des
curajarea construirii baraju
lui de la Cabora Bassa. Dar, 
așa cum menționa președin
tele F.R.E.L.I.M.O., Samora 
Machel, pe lîngă aceste ac
țiuni, obiectivul patrioților 
mozambicani este contro
larea districtului Tete, a 
întregii țări. In acest scop, 
F.R.E.L.I.M.O. a lansat che
marea la generalizarea lup
tei armate împotriva colonia
lismului portughez în toate 
regiunile Mozambicului.

A VITORIA E CERTA

Cunoscînd modalități deo
sebite de afirmare, în func
ție de condițiile concrete ale 
fiecărei țări, mișcările de e- 
liberare națională din colo
niile portugheze înregistrează 
succese tot mai importante în 
lupta împotriva colonialiști
lor. Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei, Parti
dul African al Independenței 
Guineei-Bissau și Insulelor 
Capului Verde, Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Mozarrt-

bicului — organizații care 
conduc această luptă — s-au 
afirmat ca singurii purtători 
de cuvînt legitimi ai aspira
țiilor la libertate și indepen
dență națională ale popoa
relor din coloniile portugheze.

Căutînd să înăbușe în sin
ge această luptă dreaptă, gu
vernul de Ia Lisabona a de
plasat în colonii o forță mi
litară cu un efectiv de apro
ximativ 150 000 oameni. Sol- 
dații portughezi folosesc îm
potriva popoarelor respective 
cele mai barbare mijloace, în- 
cepînd cu tactica pămîntului 
pîrjolit, bombardamente ae
riene neîntrerupte, utilizarea 
defoliantelor și a napalmului 
împotriva vegetației și a re
coltelor din zonele eliberate.

Cu toate acestea, lupta po
poarelor din coloniile portu
gheze nu poate fi înfrîntă. Ea 
se bucură de sprijinul și de 
solidaritatea opiniei publice 
mondiale, a tuturor cercu
rilor progresiste, găsind un 
imbold puternic în afirmarea 
tinerelor state africane care 
și-au cucerit recent indepen
dența. Deși, așa cum declarau 
liderii mișcărilor de elibe
rare din coloniile portughe
ze, lupta patrioților va fi du
ră și de lungă durată, vic
toria nu poate fi pusă la în
doială, ea constituie o conse
cință legică a însuși mersu
lui istoriei contemporane. „A 
vităria 6 certa" — spune o 
proclamație a F.R.E.L.I.M.O., 
și se poate aprecia că aceasta 
exprimă o încredere justifi
cată a popoarelor din colo
niile africane în victoria fi
nală.

Ion MADOSA

mai mult a bazei tehnico-ma- 
teriole a mișcării cooperatiste 
din Bulgaria. In comunele mai 
mari și in cele în care-și au 
sediul complexele agra-indus- 
triale se vor crea centre co
merciale cu magazine universa
le și specializate. In celelalte 
localități se va dezvolta o vas
tă rețea de magazine mal mici 
pentru mărfuri alimentare și 
industriale de primă necesitate. 
In zonele muntoase se va asi
gura un comerț mobil.

Organizațiile cooperatiste bul
gare desfășooră și o importan
tă activitate internațională, ele 
întreținînd 
peste 150 
organizații 
de țări.

SPANIA
♦ Arestări la Barcelona

♦ Dcținuții politici
greva foamei

relații comerciale cu 
de firme, mai ales 
cooperatiste, din

din Madrid continuă

In-

soane

® Agenția TASS informea
ză că. duminică, a sosit la 
Delhi, pentru consultări cu par
tea indiană, Vasili Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S. In 
cursul 
primit 
Indiei, 
cut o . .
publicii, V. V. Giri.

Peste
400 de articole 

din mase plastice 
produse de o 
singură uzină

PEKIN 13 (Agerpres). -
treprinderea de mase plastice 
din Cinhai - în trecut o mi
că fabrică - realizează, in 
prezent, peste 400 de articole 
din mase plastice. In perioada 
1964-1970, valoarea produc
ției a sporit de 6,7 ori, iar pro
ducția de 7 ori, in condițiile 
in care numărul muncitorilor 
s-a dublat doar. In cei șase

Rolul organizațiilor 
cooperatiste 

bulgare
In aprovizionarea 

și deservirea 
populației

SOFIA 13 Corespondentul
gerpres, C. Amariței, transmite : 
Organizațiile cooperatiste din 
R.P. Bulgaria se afirmă tot 
mai mult în aprovizionarea și 
deservirea populației. Numă- 
rind peste 3 500 000 de membri, 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor din Bulgaria asigură 70 
la sută din producția articole
lor de artizanat și livrează 
20 000 de diferite mărfuri de 
larg consum. Prin cele 16 000 
de magazine și 9 000 de loca
luri pentru alimentația publică, 
aflate în peste 5 000 de locali
tăți, organizațiile cooperatiste 
realizează aproape 37 la sută 
din întregul volum de vinzări 
al economiei bulgare.

In anii cincinalului 1971 — 
1975, investițiile ce se vor efec
tua vor permite extinderea și

Cel mai mare port 
fluvial 

al Iugoslaviei
BELGRAD 13 (Agerpres). - 1n 

apropiere de Belgrad, se con
struiește cel mai mare port flu
vial din Iugoslavia. Primo par
te a instalațiilor, cu o capaci
tate de incărcore-descărcare de 
un milion tone, va fi dotă in 
exploatare spre sfirșitul anului 
1972.

Echipat cu instalații ultramo
derne, portul, de o însemnătate 
deosebită pentru economia iu
goslavă, cuprinde și depozite 
cu o suprafață de 8 000 metri 
pătroți.

In final, portul va avea 
capacitate anuală de trei 
lioane tone mărfuri.

încheierea 
Congresului 

Centralei Unite 
a oamenilor muncii 

din Chile

©■ Luînd cuvîntul duminică 
în cadrul unei emisiuni de te
leviziune, Mike Mansfield, li
derul majorității democrate din 
Senatul S.U.A., a cerut din nou 
retragerea tuturor trupelor a- 
mericane din Asia de sud-est, 
pentru a se pune capăt cit 
mai grabnic „războiului tra
gic din Indochina". Senatorul 
Mansfield a amintit, în con
text, că Senatul s-a pronunțai 
în repetate rînduri în sprijinul 
rezoluției care conține cere
rea de a fi retrase trupele 
S.U.A. din Asia de sud-est.

© Kim Ic Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Cabinetului de Miniștri al
R.P.D. Coreene, a primit de
legația Sovietului Suprem al
U.R.S.S., în frunte cu Ș. R.
Rașidov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru supleant al 
Biroului Politic al CG. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.G. din Uzbekistan, care 
întreprinde o vizită de priete
nie in R.P.D. Coreeană. Cu a- 
cest prilej — Relatează ACTG 
— a avut loc o convorbire 
prietenească.

MADRID 13 (Agerpres).
La Barcelona, opt per- 

au fost arestate, ur
să apară în fața ins- 
de judecată sub acu- 

de „activitate subver- 
După cum relevă co- 

repondenții presei străine, 
adevăratul motiv a întemni
țării îl constituie participa
rea la acțiunile greviste or
ganizate recent de comisiile 
muncitorești, interzise în 
Spania, unde autoritățile 
caută să țină sub control

activitatea sindicală prin or
ganizarea așa-numitelor „sin
dicate oficiale", singurele 
admise.

Pe de altă parte, o știre 
din Madrid a coresponden
tului ziarului londonez „Sun
day Telegraph" anunță că 
greva foamei declarată de 
125 de deținuți politici în
temnițați în capitala spa
niolă continuă de o săptă^ 
mînă. Greva a fost declarată 
în semn de protest împotriva 
condițiilor inumane de de-

SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 
gerpres). — In capitala chiliana 
au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Cen
tralei Unite a oamenilor muncii 
din Chile (T.U.C.), care a ana
lizat sarcinile actuale ale miș
cării sindicale din această ta
ră, rolul ce revine acesteia in 
consolidarea procesului revolu
ționar inițiat de guvernul Uni
tății Populare. In ultima șe
dință plenară, cei aproximativ 
2 400 de delegați, reprezentând 
peste un milion de membri ai 
sindicatului, au adoptat rapoar
tele Comisiilor cu privire la 
diferitele aspecte ale activității 
sindicale, la formele de atrage
re a oamenilor muncii la con
ducerea activității de stat și la 
contribuția pe care sindicatele 
o pot aduce la sporirea pro
ducției.

# Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, l-a primii 
luni la Moscova pe Rainer 
Barzel, președintele U.C.D. șj 
al fracțiunii U.C.D.—U.C.S. din 
Bundestagul R.F. a Germaniei 
cu care a făcut un schimb de 
păreri în probleme de interes 
comun.

• Recent, în cadrul licita
ției care a avut Ioc la Lon
dra a fost... vîndută insula 
Barsey, situată în apropierea 
țărmurilor Walesului. Insula, 
de circa 3 km p., este acum 
proprietatea fiului cunoscutu
lui magnat al presei engleze, 
lordul' Pearson.

• Agenția VNA a difuzai 
un comunicat cu privire la 
vizita de prietenie efectuată în 
R.D. Vietnam de o delegație 
economică guvernamentală a 
R.D. Germane, condusă de 
Gerhard Weiss, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. In 
urma convorbirilor purtate cu 
o delegație economică guverna
mentală a R.D. Vietnam, con
dusă de vicepremierul Lo 
Thanh Nghi, au fost semnale 
un acord cu privire ia asisten
ța economică și militară a 
R.D.G. pentru R.D. Vietnam în 
1972, protocolul cu privire la 
cooperarea economică și teh
nică, acordul de schimburi 
comerciale și plăți pe 1972.

llotărirea guvernului de a 
limita bugetul Ministerului 
Invățăiiiinlului olandez pe 
perioada 1971/1972, a stirnit 
vii proteste in rîndul stu
denților olandezi, care au 
organizat o serie d«* demons
trații în diferite orașe ale 
Olandei.

IN FOTO: Aspect de la 
demonstrația studenților, or
ganizată la Amsterdam.
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