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Sub președinții tovarăvaii 
Nicolae Certușc-eti. preșcdiu • l< 
Consiliului dc Stat, a avu: loc 
o ședință a Con>iliului dc St u, 
la care au participat c.i ir vi 
tați, miniștri și nlți conducători 
ai organelor centrale de stat, 
precum și președinți ni unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul dc Sfat, n dezbătut 
și adoptat următoarele deci
le : decret privind unele mă
suri dc îmbunătățire a activi 
tății de aplicare și popularizare 
a legislației; decret privind or
ganizarea și funcționarea Minis
terului Educației și Invățămin- 
tului; decret privind organiza
rea și funcționarea Adminis-

VC-

r
CU PLANUL ANUAL

ÎNDEPLINIT
Sectorul \ Lupeni

De la mina Lupeni ne-a ve
nit vestea unui nou și însem
nat succes obținui in activita
tea economică, care confirmă 
incâ o dată mai mult potenția
lul de dăruire in muncă, va
lențele calitative ale acestui co
lectiv fruntaș. In schimbul I 
din ziua de 19 decembrie, mi
nerii și cadrele tehnice ale 
sectorului V al minei și-au în
scris numele in rindul colective
lor de muncă din Valea Jiului 
care au îndeplinit sarcinile de 
plan pe acest an cu multe zile 
înainte de termen. De la în
ceputul anului și pină la data 
respectivă, din abatajele sec
torului au fost extrase supli
mentar sarcinilor de plan 6 373 
tone de cărbune brut, depășin- 
du-se angajamentul asumat in 
întrecerea socialistă cu peste 
2 000 de tone.

Succesul constituie o încu
nunare evidentă a preocupării 
cadrelor tehnico-ingineresti din 
sector, sub îndrumarea organi
zației de partid și sprijinul gru
pelor sindicale și a organi
zației U.T.C., pentru organiza
rea producției și a muncii la 
un nivel superior, a strădaniilor 
pentru perfecționarea continuă 
o procesului de extragere a 
cărbunelui din stratele subpă- 
mmtene în care scop au fost 
promovate metode și soluții noi 
de lucru la frontul abatajelor 
și galeriilor. In acest an, in 
abatajele frontale ale sectoru
lui din stratul 3 s-a îmbunătă
țit sistemul de podire prin in
troducerea podirii cu plasă de 
sirmă și platbandă de oțel, iar 
totodată a fost extinsă susți
nerea metalică. De asemenea, 
la frontale a fost extinsă eva
cuarea cărbunelui cu transpor
toare grele TR-3 iar la lucră
rile de pregătire s-a încercat 
cu succes săparea preabataje- 
lor la coperiș in condițiile fo
losirii transportoarelor TR-2 
pentru evacuarea cărbunelui

excavat, inlocuindu-se transpor
tul cu vagonetul din aceste lu
crări. Toate aceste înnoiri și 
perfecționări in tehnologia ex
tragerii cărbunelui au permis 
creșterea vitezelor de avansare, 
sporirea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de 
producție - intr-un cuvint un 
puternic impuls dat eficienței 
economice.

Colectivul întreg al sectoru
lui V condus cu competență de 
inginerul NICOLAE RASPOPA 
merită cu prisosință felicitări 
pentru succesul raportat in în
deplinirea cu cinste a sarcini
lor de plan din primul an al 
cincinalului. Pentru dăruirea 
plenară, pasiunea și rivna cu 
care au muncit și au contri
buit la succesul colectivului 
merită evidențieri aparte, mi
nerii din brigăzile conduse de 
VASILE RUSU și NICOLAE GA- 
VRA de la abatajele frontale 
din stratul 3 blocul V, ca și 
cei din brigăzile lui MIHAI 
VARZARU și CONSTANTIN PRI- 
SECARU de la abatajele ca
meră din stratul 4 blocul V, iar 
de la lucrările de pregătiri mi
nerii șefi de brigadă IOSIF 
ȚURCAS, și IOAN TIBIL cu orta
cii lor. Alături de ei se cuvin 
inserate cu cinste pe panoul 
de onoare al celoi mai me
rituoși oameni din colectivul 
sectorului si al minei, artificie
rii GH. LAZAR, ALEX. GRECEA 
și COSTACHE IOACHIM, maiș
trii mineri MIHAI RUSU, SIL
VIU TARBALESCU și ILIE CIR- 
LOGEANU, maiștrii mineri prin
cipali FLORIAN ABRUDEAN, 
VENDEL OLASZ si AUREL 
GHINEA, maistrul mecanic 
AUGUSTIN BELEA, secretarul 
organizației de bază și mais
trul mecanic principal AN
TON BUZAȘ iar alături de ei 
inginerul IOAN MADEAR, aju
torul șefului de sector.

Mineri la odihnă
și tratament

Printre alte probleme de 
viață, comitetul sindicalului de 
la E.M. Dilja se preocupă în 
permanență și dc procurarea 
și distribuirea biletelor de o- 
dihnă și tratament. In cele 11 
luni ce au trecut din acest an, 
246 salariați ai minei și-au pe
trecut concediul în diferite sta
țiuni balneo-climaterice. Mine
rul șef de brigadă Pclru Scre- 
dcanu, de exemplu, și-a petre
cut concediul împreună cu so
ția la băile Felix. Vasile Sido
rov și Ludovic Tereni au trimis

Banda de 700 metri care 
transportă cărbunele pe una 
din magistralele subterane lu- 
pent-ne.

vederi comitetului sindicatului 
de la Govora, iar Gabor Levai, 
cu soția, de pe însoritul litoral 
al Mării Negre. Fiecare ilustra
tă cuprinde cuvinte calde de 
mulțumire și dragoste profunda 
față de partid, pentru grija ne
mărginită ce o poartă tuturor.

Cuvinte de mulțumire au tri
mis comitetului sindicatului și 
Gheorghe Straja, Cornel Flo
rian și loan Petruș, care nu 
mai sînt salariați ai minei dar 
se numără printre cei 36 pen
sionari trimiși la tratament în 
diferite stațiuni lot prin 
termediul sindicalului de 
E.M. Dilja.

In comparație cu aceeași . 
rioadă a anului trecut, numărul 
celor plecați în stațiuni la o- 
dihnă si tratament este mai 
mare cu 60. Este și aceasta o 
expresie a ridicării continue a 
bunăstării celor ce muncesc.

liuției Asigurărilor de Stat; de
cret cu privire |a asigurările do 
■•'îl; decret privind Fondul Ar- 
IrivistK Național al Republk ii 
Suriul iste România; decret pri
vind încheierea de angajamente 
de către candidați! admiși să 
urmeze Instituții militare ele în- 
vuțămint și instituții civile de 
înVfițămînt superior, pentru ca
re cheltuielile de întreținere se 
suportă de Ministerul Forțelor 
Armate, Consiliul Securității 
Statului sau Ministerul Aface
rilor Interne; decret privind 
vechimea în munca juridică a 
absolvenților cu diplomă ni fa
cultăților dc drept care ocupă 
funcții în sistemul organelor lo
cale ale administrației dc stat: 
decret pentru modificarea De
cretului nr. 783,1969, privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Muncii, devenit Le
gea nr. 68/1969; decret pen
tru modificarea articolului 8 din 
Legea nr. 2/1971, privind per • 
fccționarea pregătirii profesio 
nalc a lucrătorilor din unită
țile socialiste: decret privind 
modificarea unor prevederi din 
Decretul nr. 141/1967 privind 
pensiile militare dc stat și pen 
sia suplimentară, devenit L< 
gea nr. 6/1967 astfel cum a 
fost republicai în Buletinul O 
ficial partea I nr. 17—18 din 
1 februarie 1969: decret pen
tru completarea Anexei la Dc-

crețul pr. 285/1060 privind a- 
cordarea alocației dc stat pen
tru copii; decret privind modi
fic. irca Decretului nr. 424/1961 
pentru bilirea taxelor consu
lare.

De . -emencaj a fost adoptat 
decretul pentru aderarea Repu
blicii Socialiste România la 
Convenția de la Viena cu pri 
Vlre la relațiile consulare, pre- 
cum și decretele pentru : rati
ficarea Protocolului de aderura 
n României la Acordul Ge
neral pentru Tarife și Corner! 
(GATT.), semnat In 15 octom
brie 1971, ratificarea unor *- 
mendamente la Constituția ' )r~ 
ganizațiel Mondiale a Sănăt^ 
ții. adoptată la cea de-a XX • 
Adunare Mondială a Sănă’ătii 
ratificarea Convenției dintra 
Republica Socialistă Românie 
și Republica Tunisiană privma 
asistența juridică în materie 
civilă și penală șl a Protoco
lului adițional la această Con
venție, precum și ratificarea 
Convenției veterinare între gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Regatului 
Greciei.

Toate decretele adoptate au 
fost. în prealabil, examinate șl 
avizate favorabil do comisiile 
permanente de specialitate ala 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinai 
apoi unele cereri dc grațiere.

încheierea convorbirilor
între delegația 

Partidului Comunist Român,
pe-

G. PETRU 
corespondent

ANALIZA EXIGENTĂ A CAUZELOR

condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și delegația Partidului 
Comunist din Austria, 

condusă
de tovarășul Franz Muhri

Conferințe 
pentru 

dări de seamă 
și alegeri 

în organizațiile 
de sindicat

La clubul din Aninoasa a avut loc zilele tre
cute conferința pentru dare de seamă și alegeri 
a celei mai largi organizații dc masă — sindi
catul — de la exploatarea minieră din localitate.

Lucrările conferinței s-au desfășurat in pre
zența tovarășului PETRU FURDUI, președin
tele Comitetului Uniunii sindicatelor din ramu
rile mine, petrol, geologie și energie electrică. 
De asemenea, cei peste 200 de delegați — mi
neri fruntași, muncitori din sectoarele electro
mecanic, dc transport și administrativ-gospodă- 
resc, cadre tehnice din conducerile sectoarelor 
și minei, inovatori, funcționari și alte categorii 
dc salariați, mineri pensionari — au salutat 
prezența la conferință a tovarășilor DUMITRU 

de partid, ing. 
al Biroului e-

HER, secretarul comitetului 
GHEORGHE GIUCLEA, membru

xecutiv al Consiliului municipal al sindicatelor, 
director tehnic al Centralei cărbunelui, a repre
zentanților ministerului.

Dezbaterile conferinței au prilejuit o analiză 
profundă a activității comitetului sindical de la 
alegerile precedente și pină în prezent, au con
stituit un moment important de manifestare și 
dezvoltare a democrației muncitorești, de afir
mare a combativității față de lipsurile și nea
junsurile ce au existat in munca colectivului 
de salariați, o înaltă școală a eticii minerești, 
învățămintele trase, concluziile desprinse din 
responsabila analiză și din cuvîntul delegaților 
Ia conferință au jalonat direcțiile cardinale de 
orientare și de acțiune a întregii activități vi
itoare a organizației de sindicat dc la mina 
Aninoasa.

Luni dupâ-ami :*ză. la sediul 
C.C. al P.C.R., s-au încheiat 
convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tova
rășul Franz' Muhri. președintele 
Partidului Comunist din Aus
tria.

Din jlarlea austriacă au parti
cipat tovarășii Karl Zenker, 
membru al Biroului Politic ăl

ganizației din landul Austria 
de .Jos, și Franz Eigenbauer, 
membru al C.C. al P.C.A.

Din partea română au luat 
parte tovarășii Paul Xiculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie-

de prețuire
semnificații ma-

TINERETULUI

N. L.

sărbătorit mais- 
Bernard Brandt,

In holul căminului dc ncfamiliști aparținînd E. 
zeni din cartierul Aeroport.

Instantaneu după sosirea... poștei.

Obiectivul imediat : re
dresarea activității dc 

producție

La mina Paroșeni a avut 
loc. într-un cadru festiv, 
sîmbătâ dupâ-amiază. un e- 
veniment de o puternică in
tensitate, cu 
Sore pentru viața colectivu
lui : a fost 
trul miner 
unu] din veteranii mineritu
lui din Valea Jiului, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 
pensionare.

Pentru activitatea deosebit 
de rodnică, desfășurată pe 
parcursul a 31 de ani de 
muncă, din care 23 in sub
teran, veteranul Brandt-baci 
a primit felicitări călduroa
se din partea comitetului de 
partid al minei, a comitetu
lui oamenilor muncii, a nu
meroși mineri, șefi de briga
dă -și de schimb, maiștri, in
gineri, tehnicieni și alții cu 
care a lucrat împreună de 
la deschiderea minei Paro
șeni, și chiar cu mult îna
inte in cadrul colectivului 
minei Lupeni, cu toții expri- 
mîndu-i mulțumiri pentru 
contribuția adusă în proce
sul de producție, urîndu-i 
sănătate, fericire și o «viață 
de pensionar* cît mai înde
lungată. Un moment de e- 
motie greu de stăpînit pen
tru sărbătorit, ca și pentru 
participant!, l-a constituit 
clipa cind, în numele tine
re. generații, uteciști' 
Cazan, lăcătuș și
Petrie, 
nai sărbătoritului 
uneia din

Colectivul experimentat al mi
nerilor de la Aninoasa a fă
cut progrese simțitoare în u- 
nele laturi ale activității eco
nomice în perioada analizată. 
Darea de seamă asupra activi
tății de sindicat prezentată de 
tov. Ștefan Cristea, președin
tele comitetului sindical, a în
fățișat, în acest sens, cîteva fap
te semnificative din munca și 
realizările colectivului. Compa
rativ cu aceeași perioadă a a- 
nului 1970, în cele 11 luni tre
cute din acest an, minerii de 
la Aninoasa, mobilizați și spri
jiniți de comitetul sindicatului 
și grupele sindicale, sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
au extras din adîncuri o canti
tate de cărbune mai mare cu 
aproape 45 000 de tone, au de-

pășit cu 46 kg/post nivelul pro
ductivității muncii, au redus 
consumul specific de material 
lemnos obținînd o economie de 
3,2 mc/1 000 tone extrase ceea 
ce, exprimat valoric, reprezintă 
755 000 lei, iar în urma creș
terii producției, colectivul mi
nei a obținut o producție marfă 
suplimentară în valoare de 9 
milioane lei.

Analizate însă prin prisma în
deplinirii sarcinilor de plan re
venite pe acest an, și a anga
jamentelor luate, rezultatele co
lectivului minerilor de la A- 
ninoasa sînt nesatisfăcătoarc, si- 
tuîndu-se cu mult sub nivelul 
posibilităților, a potențialului 
tehnic și uman al minei. Dato
rită unor deficiențe de natură 
organizatorică manifestate la 
locurile de muncă, apariției u- 
nor focuri endogene la sectoa
rele I și IV, deselor strangu
lări intervenite în procesul de 
producție ca urmare a surpări
lor produse în special la aba-

tajcle frontale, a defecțiunilor 
electromecanice, indisciplinei, 
etc., planul de producție nu a 
putut fi îndeplinit în perioada 
trecută din acest an, înregis- 
trîndu-sc o rămînerc în urmă 
de peste 14 000 tone de căr
bune brut. Această ncrcalizare 
la producție a influențat nega
tiv și indicatorii de eficiență 
economică. La prețul dc cost 
— în loc de 250 000 lei econo
mii asumate în angajament — 
mina a acumulat... o pierdere 
de 4 milioane lei pc cele 11 
luni trecute.

Nerealizarea cu 46 000 de to
ne a producției de cărbune pre
văzută a se obține din abataje 
susținute metalic, rămînerea sub 
plan la lucrările dc deschidere 
cu 114,4 ml, iar la pregătiri 
cu 4,6 km, ncîndeplinirea indi- .

(Continuare in pag. a 3-a)

„STEAUA" GORJULUI

Prcședintelc Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat, luni la 
amiază, maeștrilor emerit, i ai 
sportului IIie Năstase și Ion 
Țiriac „Ordinul Muncii" clasa 
I, acordat prin Decret al Con
siliului de Stat, pentru merite 
deosebite în activitatea sportivă.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Ion Ioniță, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat,

INVITAȚIE
LA REVEL1OANELE

ij Andrei 
Gertruda

laborantă, au înmî-
■ ■ ' ’ ‘ macheta

inovațiile sale 
care i-a adus maistrului mi
ner Bernard Brandt o ne
contestată popularitate în si
nul colectivului. Este vorba 
de macheta actualei insta
lații de haldare a sterilului 
cunoscută sub denumirea de 
„tericon* care a permis re
zolvarea unei probleme de 
maximă însemnătate pentru 
mina Paroșeni. Prin repre
zentanții săi, lînăra genera
ție s-a angajat în fata vete
ranului Bernard Brandt să 
adauge succeselor de pină a- 
cum, repurtate de colectivul 
minei, noi succese prin care 
să '.ontinue munca rodnică 
a înaintașului, să poarte spre 
noi culmi ale progresului 
tradiția minei Paroșeni.

Respectînd o tradiție mai de 
mult statornicită, comitetul mu
nicipal și comitetele orășenești 
U.T.C. organizează și în acest 
an in localitățile Văii Jiului 
revelioane ale tinerelului.

Tinerii mineri de la Lupeni 
se vor întîlni la restaurantul 
„Cina". La Petrila, Aninoasa și 
Uricani clipa emoționantă a pă
șirii în ce) dc-al doilea an al 
cincinalului va fi trăită, cu en
tuziasmul caracteristic vîrstei, 
în încăperile ce se vor pregăti 
în mod special la cluburile 
muncitorești din localitățile res
pective, în timp ce uleciștii din 
Vulcan vor păși în noul an în 
clinchet dc pahare în saloa
nele restaurantului (cu pitores
cul nume) ..Cocoșul de auru.

Sala de dans a Casei de cul
tură din Petroșani va găzdui 
tradiționalul revelion al tinere
tului petroșăncan. Organizato-

rii, comitetul municipal U.T.C., 
ne asigură că pentru a nu-și 
dezminți rcnumele bun cucerit 
cu prilejul revelioanelor din 
anii precedenți, aici se va face 
lotul pentru a s6 asigura reu
șita deplină. Celor 189 dc in
vitați le sînt pregătite o serie 
de „surprize în jurul pomului 
de iarnă". La întreținerea unei 
atmosfere de voie bună vor 
contribui, în mod decisiv, și a- 
cordurile „lansate" de formația 
muzicală „Atlas" precum și jo
curile sau glumele „strecurate" 
printre serpentine și confcti. 
Nu va lipsi nici plugușorul.

In majoritatea liceelor din 
municipiul nostru, comitetele 
U.T.C. pe școli, în colaborare 
cu direcțiunile școlare, vor a- 
sigura condițiile cele mai bune 
organizării revelioanelor elevi
lor.

După vreo treisprezece kilo
metri de la ieșirea din Tirgu 
Jiu, cotim spre dreapta lăsind 
in urmă șoseaua ce duce la Fi- 
liași. Pe panglica de asfalt 
scăldată de ploaie, cauciucuri
le autoturismului sfiriie ca în
cinse de foc.
- Priviți, • ne spune șoferul, 

acolo, in față, sub dealul a- 
cela, se vede termocentrala 1 
Taluzul ăsta din dreapta șo
selei e barajul de pe Jiu, care 
va zăgăzui apele. Utilajele ce 
se văd sus, pe deal, sini ex
cavatoare pentru cărbuni. Aici 
zăcămintul de lignit începe 
chiar la suprafață, sub un 
strat subțire de pămint.

Așa facem prima cunoștință 
cu acest șantier național al ti
neretului, al celei mai giganti
ce termocentrale electrice din 
țară, aici, la Rogojelu, lingă 
apa Jiului, pe plaiul bogat in 
cărbune al Rovinarilor. Rind pe 
rind iși conturează siluetele un 
uriaș coș de fum ce parcă stră
punge cerul, asemenea coloa
nei infinite, apoi un turn de 
răcire a apei, ca un degetar 
imens, zidurile halelor, construc
țiile anexă. Contemplind spec
taculoasa panoramă a acestei 
geografii in spațiu, descifrăm 
cu limpezime radicala schim
bare de destin pe care o cu
noaște in anii socialismului ți
nutul altă dată patriarhal al 
Gorjului. S-a construit mult in 
ultimii ani pe întreg cuprinsul 
județului și tot in această pe
rioadă Gorjul și-a înscris pen-

însemnări de N. POP

-♦---------

prima dată numele intru ,
tlasul marilor zone ale țării 
producătoare de petrot și căr
bune. Construirea, așadar, a 
unei termocentrale electrice de 
uriașă putere chiar lingă baza 
de aprovizionare cu combustibil 
nu numai că este rațională, 
firească, avantajoasă economi- 
cește, dar - fapt și mai esen
țial, cu adinei consecințe și 
semnificații - apariția unui a- 
semenea obiectiv accelerează 
considerabil ritmul dezvoltării 
industriale a județului. Să fa
cem un simplu calcul : Hidro
centrala de la Porțile de Fier, 
care a început să funcționeze 
cu întreaga capacitate, va fur
niza anual sistemului energetic 
național 1 000 de megawați. Ei 
bine, termocentrala de la Ro
gojelu va produce la întreaga 
ei capacitate de funcționale, 
in 1976, peste 1 700 de mega
wați. Un prim grup de 200 
de megawați va fi conectat 
la sistemul energetic național 
pină la finele anului in curs.

In cabinetul său de lucru, 
absorbit de mulțimea proble
melor cotidiene ’și de perspec
tivă ce iși cer soluționare opti
mă, competentă, il intilnlm pe 
inginerul Mihai Moruț, directo
rul șantierului. Un bărbat de 
statură potrivită, robust, plin 
de energie. Are la activ școula 

multor șantiere de anvergură, 
cu profil asemănător, cum sint

a-

termocentralele Craiova, Luduș, 
Paroșeni, Deva. De la Deva a 
venit la Rogojelu. De aici, cind 
va fi nevoie, va pleca pe șan
tierul altei termocentrale. Ca 
zeci și sule de alți constructori 
- ingineri, tehnicieni, meseriași 
a căror vocație și destin sint 
indisolubil și definitiv legate 
de ctitorirea a noi și noi ce
tăți ale energiei și luminii.

Un alt veteran al marilor 
șantiere ale energeticii româ
nești este inginerul constructor 
Marin Bițu. Răspunde de exe
cuția lucrărilor la sectorul u-

precum și Anghel Alexe, pre
ședintele Consiliului 
pentru educație fizică 
membri ai conducerii 
ției de tenis.

Mulțumind pentru 
distincții acordate, 
tenismeni Ilie Năstase și Ion 
Țiriac au asigurat conducerea 
de partid și de stat, personal 
pc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că și în viitor se vor strădui 
să obțină performanțe sportive 
înalte, pentru a spori presti
giul international al patriei 
noastre draci.

Felicitînd pc cei decorați în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului dc Stat și al Consi
liului dc Miniștri ale Republi
cii Socialisto România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că acordarea acestor dis
tincții constituie o înaltă apre
ciere a activității sportive a 
celor doi tenismeni români. 
Președintele Consiliului de Stat 
a exprimat speranța că deco
rațiile acordate vor constitui, 
în același timp, un imbold în 
perfecționarea activității loi? 
sportive, in obținerea unor re- 
zulla’te mai bune, atît în sport, 
cît și în întreaga lor activitate, 
și a urat celor decorați noi suc
cese, sănătate și multă fericire 
în viața personală.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut prietenește cu 
cei decorați.

național 
și sport, 
Federa-

înaltele 
cunoscut ii

(Ager preș)(Continuare în pag. a 3-a)
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Dialoguri... 
la rece 

cu „sufletiști"... 
fierbinți

— Șx-acum, ce facem 7
— (.Aim. ce facem ?
— Păi afa._ ce facem du

mmied ?
— Fără fot bal ?
— Da. fără pic de fotbal.
— Ce să facem ? Aftcptăm.

Chim riaT-ul...
— -^i-l privim pe Țopes-

Sportul sporturilor
ATLETISMUL

este un copil vitreg ?

A

IN

— Ea act CArmpifirâtn al- 
nuriahul «Sportul

— ..Să aflăm cum se pot 
objinc aouâ excursii prăfuite 
la Miinchen 1

— Da. Comentăm...
— Pe marginea a ce, dacă 

nu sînt meciuri ?
— .4 turului oare s-u scurs.
— Și-n pagi»’. „Sport" de 

apare marfea ce-o să citim ?
— De toate... S|X>rturi de 

ser on.
— Dali ți voi interviuri 

.vedetele’ noastTc. Sd-i 
fi noi, mai bine, 
sugestie! O

Cu 
cunoaștem

— Bună 
dăm 1

să

★
— Pleacă Peronest
— Cred că da...
— Im Lupeni ?
— Nu știu. Poate da, poa- 

4« nu.
— Mai putea să joace...
— Mai putea.
— Atunci, de ce au renun

țat la el?
— Păi. or fi știind ei de ce.
— .¥<.•» vrem să citim ceva 

fi în .Steagul rofu", cu amă
nunte.

— Răbdare, că se va scrie.
★

— Ce-ai, dom'le, cu Mul
țescu ?

— Absolut nimic.
— Nu e bun?
— Ba e...
— L-ai luat .tare’, câ ra

tează. că intră în careu cu 
capu-n jjămint.

— Și nu e ața ? Cu olte
nii putea să fie 5—0!

— Da... D-ar l-au inclus in 
echipa etapei*.

— Foarte bine ! Dar și eu 
am aut dreptate. .Pustiu
lui" îi trebuie maximă con
centrare, de acord ?

— De acord.
— Atunci ?
— Atunci, dă-i înainte! .4- 

vem nevoie de înaintați per- 
cutanți. nu de

★
— Puteam să 

mul loc!
— Cum ?
— Păi. avem
— Avem.
— Plus patru 

casă!
— Nouăsprezece...
— Plus un punct .cedat“ 

la Constanta, in min. 90.
— Douăzeci!
— Și U.T.A ar fi avut cu 

un punct mai puțin.
— Est e!
— Deci, puteam fi .cam

pioni de toamnă" ?
— Puteam.

cu ?

rateuri...

15 puncte ?

pierdute a-

A. C.

Există, știm cu toții, un sport 
al sporturilor, aida care s-a 
practicat poate pentru prima 
<»ară dc către o ființă omeneas
că. Atletismul, da. II numim 
asa pentru că, aici, mai mult 
ca in orice altă ramură spor
tivă. calitățile fizice decid in 
mod loial soarta unui concurs, 
oferă unora sau altora satis
facția majoră a victoriei. Des
pre acest capitol al activității 
sportive in Valea Jiului am 
discutat foarte recent cu prof. 
IOAN < IOF1CA. președintele 
comitetului județean de atic 
tism din cadru) C.J.E.F.S,

— Ce a însemnat anul 1971 
pentru atleții din Valea Jiului?

— In primul rind un promi
țător salt calitativ. Cînd spun 
aceasta mă refer mai întfii la 
nivelul performanțelor stabilite 
de atleții noștri, sau, mai pre
cis, la cota destul de ridicată 
a recordurilor realizate de a- 
ceștia pe plan local sau jude
țean.

— Am putea prezenta un bi
lanț la sfirșit dc an ?

— Desigur i 44 de titluri de 
campioni ai județului aparțin 
sportivilor din Petroșani (24 
celor dc Ia Jiul și 20 celor de 
la Școala sportivă Petroșani)- 
Tot aceste două cluburi dețin 
și majoritatea recordurilor ju
dețene : Jiul : 19 ; Ș.S.E. : 15.
Anu] acesta, la competițiile cu 
caracter național sau județean, 
am aliniat la start un sportiv 
cu categoria I de clasificare, 
10 cu categoria a H-a de clasifi
care și 9 cu cea de-a IH-a ca
tegorie de clasificare.

In întrecerile directe cu atle
ții din alte județe, mai precis 
în concursurile republicane, e- 
tape de zonă sau finale, am 
obținut două locuri I (în con
cursuri zonale), precum și foar
te multe locuri 2—10. Bine s-au 
comportat atleții Văii Jiului și 
în cadrul diviziei interjudețene, 
unde în patru întîlniri au ter
minat învingători 14 sportivi 
petroșăneni.

— La prima vedere, deci un 
salt valoric (in probele de aler
gări) obținut insă grație apor
tului adus de numai două clu
buri. Jiul și Ș.S.E., ambele din 
Petroșani. Lista recordmenilor 
județeni și municipali este do
minată de aceiași sportivi ?

— Spre lauda celor două du

buri» da. Aceasta însă scoate în 
evidență lipsa dc preocupare n 
celorlalte cluburi și asociații 
sportive din municipiu. Deo
camdată atleții din Petroșani 
(specializați în probe dc sprint, 
semifond și fond) dețin 12 re
corduri județene la juniori II 
și HI (prin Maria LA zăresc, 
Codruța Șiclovan, Elena Gîtan, 
Lenuța Popa, Viorica Lupu, 
Mila Hojochi, Vaier Mircea) 
și patru recorduri județene la 
unii I și seniori (prin Monica 

Iacob, Mariana Ghcorghiță și 
ștafeta de 4x100 in fete).

— Pînă nu dc mult pe lista 
celor mai valoroși atlcți de lo 
noi apăreau sportivi ce repre
zentau și alte localități. Dc data 
aceasta constatăm o îngrijoră
toare .dezertare* de pe firma
mentul atletismului local a 
sportivilor din Lupeni, Petrila, 
Vulcan.

— In aceste localități nimeni 
nu mai este preocupat de acest 
fnimos sport.. întreaga aten
ție este concentrată înspre 
fotbal, în timp ce atletismul a 
fost aproape uitat în întregi
me. Foarte rar, și asta se în- 
timplă mai mult în competițiile 
școlare, celelalte localități pre
zintă sportivi numai pentru a 
nu fi criticați pentru absențe. 
Atletismul din Valea Jiului 
trăiește doar prin strădania 
petroșănenilor (n.n. — a citorva 
entuziaști). Avem printre aceș
tia tineri care promit foarte 
mult, tineri care printr-o mun
că asiduă își pol înscrie nu
mele pe tabelele de onoare ale 
atleților din țara noastră. Ne 
punem mari speranțe în aler
gător:: Monica Iacob. Mariana 
Ghcorghiță, Maria Lăzăresc, 
Codruța Șiclovan. Atila Hojochi 
și alții.

— Ne-ați vorbii, in exclusi
vitate, despre probele de aler
gări. Nimic despre sărituri șl 
aruncări ?

— Din păcate nimic demn de 
consemnat Aici mai avem mult 
de muncit și ajutorul il aș
teptăm din partea profesorilor 
de educație fizică din școli. Ei 
pot canaliza preocupările copi
ilor înspre stadioane, ei ii văd 
-de 2—3 ori pe suptâmînă și au 
posibilitatea să ..dibuiască" pe 
aceia care au aptitudini pentru 
acest elegant sport.

L. NICOLAE

VALEA
JIULUI

I’otrivit sarcinilor ce revin 
Ministerului Invâțămintuliii și 
Uniunii Tineretului Comunist 
in etapa actuală, plenara con- 
Ml'iiiui pentru MUHCft in »în- 
dul elevilor din municipiul 
nostru a discutat și întocmii 
programul apropiatei vacan
țe de iarnă, planul dc măsuri 
«arc cuprinde activități adop
tate la specificul fiecărui co
lectiv școlar în funcție de ni
velul dc pregătire, particulari
tățile dc vîrstă, preocupările 
și interesele elevilor, in așa 
i. ■ 
chilibru optim intre diferite
le activități la care vor fi an
trenați elevii, sfi participe con
form dorințelor și înclinațiilor 
fiecăruia.

Zilnic în fiecare școală „clu
bul vacanței” va oferi elevilor 
un atractiv program cultural- 
educativ, tchnico-științific, 
s])Qțtiv-turisUc și distractiv. 
Comandamentul acestor clu
buri ale elevilor, format din 
elevi și cadre didactice, va <_______

întocmi un program în care, 
L roșie, o pondere însemnați 
o vor ocupa acțiunile rportiv- 
lurktUce.

In «ftlile amenajate penlni 
întrecerile «le tenis de mMfi

ceda faza pe școală a celei de 
a Jll-a ediții a Olimpiadei de 
lamă a elevilor.

Iubitorii de drumeție 
găsi in programul cluburilor
excursii de I—2 zile In ca-

vor

RE IARNĂ,
nvîrt" al sezonului

sportiv școlar
și șah vor fi desemnați «cam
pionii vacantei' In aceste dis
cipline. Condiționat de exis
tenta zăpezii și a gheții, pro
gramul acestor cluburi va cu
prinde întreceri de săniuțe, 
schi și patinaj. Ele vor pre

banele Straja, Balcia, 
CSmpu Ju) Neag. Rusu 
Tot la aceste cabane, 
conducerea profesorilor 
ducație fizică se vor organiza
tabere aulofinanțate de 4—5 
zile. In programul acestor ta-

Bute, 
ctc. 
sub 

de e-

NOTE PE PORTATIV
♦ Conform tuturor previziunilor, U.T.A. a ciștigat le

jer la Ploiești iar Rapid a trecut — foarte, foarte greu — 
de A.S.A. In urina acestui ultim rezultat. Rapid a urcat, in 
ilasamcnt. pe locul 9 in locul Jiului. „Ai noștri" vor... ierna, 
oricum, pe locul 10. Destul de... călduț ! ♦ Fotbaliștii de la 
Jiul vor întreprinde, in perioada ianuarie-februarie, două 
turnee peste hotare: in Turcia și Iugoslavia sau R. D. Ger
mana 0 Pentru jocul de la Ploiești, Gcorgcvici a fost re
compensat. in revista „Fotbal'*, cu nota 10. Meritată ! < 12 
fotbaliști au primit titlul dc maeștri cmeriți ai sportului. 
In urmă cu 10 ani, nu avea acest mare titlu docil unul sin
gur. Iosif Petschon schi. De unde — o concluzie firească : 
fotbalul românesc e in... real progres Metalurgistul Cugir 
— echipă antrenată de V. Tilmaciu — este, rețineți, singura 
echipă dc B care n-a primit nici un gol acasă in tur Ma
rio Widmer, ziaristul din Zurich, declară : Intre reprezen
tativa dc fotbal a României, în momentul de față, și ori
care altă reprezentativă dc pe glob a dispărut diferența dc 
clasă. Ea le poate înfrunta de la egal la egal pe oricare"
♦ Dobias, Stratil și Pollak — primii trei fotbaliști ceho
slovaci ai anului. Cine vor fi, Ia noi ? Antrenorul Ni- 
colac Petrescu a preluat conducerea tehnică a .naționalei" 
Turciei. Răsplata valorii... Ov. loanițoaia, in hebdoma
darul... „Săptămina", se ocupă, dc data aceasta, de „cazul 
Cornel Nițescu" și ajunge indirect, in final. Ia colosala con
statare că.„ arbitrul Ghemingcan c un impostor. O fi !
❖ Răducanu a fost suspendat pe trei etape pentru un gest 
nesportiv < L-am văzut pe Năstase fără rachetă, inter
vievat pe micul ecran dc Emanoil Valeriu Citiți-1 pc... 
Gîgă, crainic sportiv. Arc niște „ceoacc“ de marc efect! 
> încă n-a apărut... ALMANAHUL SPORT! L ’72. Dar va 
apare, azi-miine !

Ce fac
In fine după „atîta frig și 

ceată” și după o veritabilă „pri
măvară" (asta în ciuda iernii 
timpurii) in viața echipei Jiu) 
din Petroșani (e vorba dc acel 
formidabil tur dc forță din ul
timele etape : 4 victorii) iată 
că a venit și vacanța. O va
canță binemeritată, după o 
toamnă «englezească* cu etape 
duminică — miercuri și multă 
ploaie, reconfortantă, sperăm, 
pentru primăvara fierbinte ce 
va bate la ușă. I’eatru Ștocker 
și compania, zilelor triste al 
interminabilului șir dc dreaw-uri 
pe teren propriu, au urmat 
victorii categorice, două din ele 
la scor de forfait, iar alte două 
chiar dacă au fost la limită 
sînt tot atît de prețioase, cu 
atît mai mult cu cit in prima, 
adversară a fost Dinamo iar în 
cea de-a doua Petrolul, la Plo
iești.

Am întîlnit în ultimele zile 
ale săptămînii trecute pe cîțiva 
din aceia care ne turnaseră „ve
nin și ambrozie" în suflete de-a

Baschet 
pe... dealuri
Cu puțin timp în urmă, după 

ce ni se oferise prilejul (de loc 
îmbucurător) de a consemna în 
paginile ziarului nostru o suită 
de înfrîngeri ale baschetbaliș- 
tilor de la Știința Petroșani, 
ne puneam întrebarea absolut 
justificată : Cine, sau ce, îm
piedică comportarea otwrabilă 
a acestei echipe? Cine sînt vi
novății ? La numai cîteva zile 
după rostirea acestox- întrebări- 
coșmar, am fost vizitați la re
dacție de șeful catedrei dc e- 
ducație fizică de la I.M.P., prof. 
Theodor Szilaghi, antrenor al 
baschetbalîștilor din Petroșani.

— Nu avem unde să ne an-

trenăm, tovarăși, ne spunea 
dînsul vădit afectat, nu de în
trebările noastre, ci de penibila 
situație in care se află cu e- 
chipa în plin campionat, dar 
mai ales cu sudenții Institutului 
de mine, privați de dreptul de 
a face sport în cadru] progra
mului universitar. Pentru jocu
rile Pe care le disputăm în sala 
de la Lupeni ne deplasăm de 
două ori pe săptămina la a- 
ceastâ bază, ne întoarcem uzi 
leoarcă in autobuzul-frigider al 
institutului. In rest pregătirea 
„specifică* o facem... pe dealuri.

— Dar sala dumneavoastră ?
— Este in reparație de astă- 

vară, de prin luna iulie. Era 
o lucrare ce se putea termina 
în două luni, maximum, 
altfel executantul, grupul

De 
de

șantiere T.C.H., a și avut pri
mul termen de predare stabilit 
pentru ziua de 31 octombrie. 
Ani căzut apoi de acord să a- 
mînăm data recepției : 15 de
cembrie.

A trecut însă și ziua de 15 
decembrie și lucrarea tot nu 
este terminată. Aflăm că s-a a- 
probat un nou termen (31 de
cembrie) la care in mod precis 
(se spune) sala va fi .aptă' 
pentru practicarea sportului, 
pentru desfășurarea orelor de 
educație fizică. Deocamdată la 
I.M.P. este vacanță... In ceea 
ce privește echipa de baschet 
se speră ca. intr-adevăr, turul 
III al campionatului să fie ju
cat și pregătit pe teren propriu 
și nu altundeva.

N. ANDREI

„CRITERIUL JUDEȚULUI HUNEDOARA"
Sîmbătă, orașul Petrila a 

găzduit cea de a treia etapă 
din cadrul competiției „Crite
riul județului Hunedoara" la 
box. Cu acest prilej, s-au în
trecut pugiliști din orașele 
Hunedoara, Lupeni și Petrila.

Cei prezenți la această gală 
(din păcate numărul acesto
ra a fost destul de redus) au 
putut urmări aproape tot ce 
are mai bun ia ora actuală

județul nostru, și ceea ce vom 
avea în viitorul apropiat, în 
materie de box. Din cei 24 
de sportivi care au concurat 
pe ringul instalat pe scena 
clubului sindicatelor din Pe
trila. majoritatea sînt încă 
juniori.

In cele 12 întîlniri ale galei, 
șase victorii au fost cucerite 
de boxerii din Lupeni. patru 
au revenit hunedorenilor și

două sportivilor din localita
te.

Iată și câștigătorii galei t cat.

BOX
kg : Petre Toma — Mi

nerul Lupeni ; cat. 51 kg i 
Constantih Dini — Minerul 
Lupeni ; cat. 54 kg : Ion Olaru

4H

— Constructorul Hunedoara; 
cat. 57 kg i Mihai Anghel și 
Mihai Șurubaru, ambii de la 
Minerul Lupeni ; cat. 60 kg i 
Lazăr Iliescu — Constructorul 
Hunedoara și Dionisie Sechei
— Minerul Lupeni ; cat. 63,5 
kg i Gheorghe Bucur și Con
stantin Alan ambii din Hune
doara Și Teodor Berințan — 
Jiul Petrila ; cat. 75 kg i Du

mitru Mocanu — Jiul Petrila. 
La buna desfășurare a a- 

cestei gale a contribuit și 
corpul de arbitri compus din 
Constantin Vîrlan, Costică 
Mitrea. Gheorghe Pancu și 
Vasile Mandoca.

Următoarea etapă va avea 
loc la Lupeni în ziua de 16 
ianuarie 1972.

s. baloi

INITIATIVE BUNE, ÎNSĂ FINALIZATE DOAR PE JUMĂTATE
Cînd am ajuns la clubul sin

dicatelor din Petrila directorul 
Ștefan Nagy era in alertă. In
vitase pe cei 23 de membri ai 
consiliului de conducere al clu
bului la 
tocmirea 
pe anul 
răbdător

nu a
8 din
să se

o ședință pentru în- 
planuluj de activități 
viitor. Am așteptat 
să se adune membrii

pînă la urmă ședința 
avut loc. Motivul ? Doar 
cei anunțați au „binevoit* 
deplaseze la club pentru a 
participa la ședință.

— Așa se întîmplă de obicei ? 
l-am întrebat pe director.

— Din păcate, da. La ședin
țe sînlem criticați că nu facem 
cutare acțiune, că nu ne preo
cupăm de cutare latură a -pro-

biemei", dar cînd e vorba de 
un sprijin concret vedeți... lu
crurile decurg ca acum.

Intr-adevăr, exemplu) este e- 
dificator și el explică, în parte, 
lipsa unor rezultate cu adevă
rat reprezentative, pe măsura 
posibilităților existente, la clu
bul din Petrila.

In ultimii ani acest lăcaș a 
trecut prin multe momente triconsiliului dar— degeaba, căci

tice, reușind destul de rar să 
se remarce in contextul mișcă
rii cultural-artistice și al ac
tivității educative din Valea 
Jiului. Un loc doi pe județ, ob
ținut de formația de teatru, și 
o diplomă de participare primi
tă de formația de muzică ușoa
ră la concursul „Omagiu parti
dului”, iată palmaresul rezulta
telor obținute de club anu] a- 
cesta în confruntările la nivel 
municipal și județean. E, fără 
îndoială, prea puțin.

Am adresat tovarășului Nagy 
o întrebare, la care ne-au răs
puns anterior și alți directori 
de cluburi :

— Cum a acționai conduce
rea clubului după 9 iulie, data 
în care a fost rostită memora
bila expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secretar ge
neral al partidului, privind ac
tivitatea politico-ideologică și 
cultural educativă de masă ?

— Am trecut imediat la re
considerarea critică a tuturor 
acțiunilor noastre, fapt oglin
dit in programele lunare de 
activitate care au cuprins dc 
acum înainte mult mai multe 
acțiuni cu caracter politic și 
educativ. Am constituit consi
liul de conducere al clubului 
precum și un număr de 6 co
misii pe probleme. Acum ne 
preocupăm să mai înființăm o 
comisie.

- O paranteză • se simte 
într-un fel sau altul prezența 
acestor comisii in bunul mers 
a] activităților ?

— In prea mică măsură. Dar 
să continui. Am mai avut apoi 
în această perioadă cîteva ini
țiative interesante, cred eu, în
tre care amintesc: înființarea 
clubului tineretului, 
rea periodică a zilei întreprin
derii, expunerile la căminul 
tinerelului, înființarea a 4 bi
blioteci volante, 
brigăzii artistice 
ș.a.m.d.

Inițiativele acestea sînt, evi-

organiza-

reactivizarca 
de agitație

dent, bine venite însă, după 
cum vom vedea, finalizate doar 
pe jumătate. Iată, de pildă, si
tuația clubului tineretului. Deși 
i s-a rezervat o cameră mobi
lată corespunzător, deși există 
chiar un program lunar de ac
țiuni, clubul e ca și inexistent, 
deoarece nu este frecventat de 
tineri. E elar, bunăvoință din 
partea clubului a existat pen
tru a crea tinerilor un cadru 
adecvat preocupărilor lor cul
tural-educative dar, pentru rea
lizarea scopurilor clubului, or
ganizația de tineret din localita
te n-a făcut mai nimic. Rezul
tatul ? O sală îmbietoare dar... 
„nepopulatâ“.

Să vedem acum care este si
tuația cercurijor și formațiilor 
clubului I Pe lîngă cercurile de 
muzică, balet, artă plastică ți 
croitorie recent a luat ființă un 
cerc de speologie compus din 
cîțiva tineri foarte inimoși care 
au și trecut la acțiune cu toată 
convingerea. In afară de pe- 
riodicile lor excursii în peșteri, 
membrii cercului au organizat 
un foarte reușit concurs cu 
privire la viața și activitatea 
lui Emil Racoviță. Este meritul 
conducerii clubului că a știut 
să-i atragă |x* acești tineri pa
sionați și să le ofere condițiile 
materiale necesare desfășurării 
activității lor.

Intre formații, se remarcă in 
mod deosebit cea de teatru, 
care a pregătit un spectacol cu 
o piesă comică a cărei premie
ră a avut loc nu dc mult. I)cr 
ce se întîmplă cu curul ? Deși 
s-au înscris (ori au fost înscriși 
din oficiu!) în această forma
ție nu mai puțin^'de... 150 de 
oameni, la repetiții vin 
gularitate doar 15—20 
riști. Or, în aceste condiții ne 
întrebăm cum se Va putea pre
zenta coru) la aniversarea din 
martie 1972 a celor patru de
cenii de existență a sa ? Lip
sește apoi o formație de dan
suri a clubului, ceea ce ni se

cu re
de co-

pare nefiresc. Despre formația 
de operetă, care a existat cînd- 
va la acest club, ce să mai 
vorbim, ea, ni s-a spus, nu are 
nici o șansă de a se reînființa.

E de neînțeles de ce clubul 
din Petrila nu realizează mai 
multe spectacole cu formațiile 
existente și care, după cum 
știm, repetă de zor. Toate clu
burile, ba chiar și căminele 
culturale organizează periodic 
turnee în Valea Jiului și în 
județ, numai clubul din Petrila 
nu are preocupări în acest
sens.

Sînt sporadice acțiunile cu 
femeile, concursurile pe diver
se teme, joilc de tineret etc. 
Toate aceste fapte trebuie să 
dea de gîndit conducerii clu
bului, comitetului de sindicat 
a] E.M. Petrila care trebuie să 
facă mult mai mult pentru ca 
activitatea cultural-educalivă și 
artistică din oraș să se ridice 
la nivelul cerut. Este evident 
că un singur om, directorul 
clubului, oricît de bine ar fi 
intenționat, nu poate să ducă 
în spate toată povara răspun
derilor care revin membrilor 
consiliului de conducere a clu
bului, organizațiilor de sindicat, 
de tineret, de femei. Un alt as
pect negativ : deși ziua de 
muncă a minerilor s-a redus, 
clubul n-a întreprins încă ni
mic concret peptru a se adap
ta noului program de muncă 
și viață al majorității membri
lor săi.

In cele de mai sus am înfă
țișat doar cîteva fapte des
prinse în urma vizitei făcute Ia 
clubul sindicatelor din Petrila. 
lăsînd la o parte multe alte 
aspecte (pozitive ori negative) 
ale activității de aici. Concluzia 
care se impune cu claritate este 
că, deși la acest club s-au fă
cut in ultimele luni pași spre 
înnoirea și diversificarea acțiu
nilor. există încă prea multe 
șovăieli și prea puține reali
zări concrete, situație care nu 
trebuie să se perpetueze și în 
anul care vine.

C. PASCU

X
bere vor apare întrecerile de 
«chi, orientare turistică, car
navalurile nlpine. jocuri dis
tractive, concursuri pe diferi
te teme. In vreme ce activi
tatea sportivă din școli va H 
condusă de membrii cons! IU'• »r 
asociațiilor sportive ale clv - 
lor. președinții acestor a«or;a* 
ții vot fi prezenți intr-o ta
bără de instruire la Brașov, 
pentru a-și întregi cunoștin
țele privind organizarea $i 
conducerea activității sport i' <> 
dr» masă în școli. Pentru buna 
desfășurare a acțiunilor cu
prinse în programul vacan* 
țoi s- impune insă o preocu
pare comună din partea orga
nizației U.T.C. și conducerii 
școlilor pentru asigurarea ba
zei materiale necesare desfă
șurări competițiilor sportive, 
a orelor de recrecre in tovă
rășia sporturilor «accesibile** 
tinerelului studios in lunile de

Iacob IM LING.
.1-fie ist U-T.C.

„JIU
lungul celor patru Juni de 
toamnă fotbalistică. De fiecare 
dată «am fost întîmpinat cu a- 
ceeași .atmosferă' deconectan
tă de vacanță, punctată ici-colo 
de grijile extrafotbalistice ale 
unora.

Pe cel mai nou componet al 
11-lui jiulist, Făgaș, student în 
anul IV a) Facultății de mine 
la I.M.P., l-am interpelat la 
numai cîteva minute după pă
șirea în cea de-a doua... va
canță a acestei ierni, cea uni
versitară : .Ei și acum acasă, 
la părinți ]a Tg. Jiu, apoi pro
babil cîteva zile Ia București, 
la rude, după care din nou a- 
casă. Trebuie să mă pregătesc 
serios pentru sesiunea din iar
nă. Pentru anu] ce vine îmi do
resc două lucruri : promovarea 
anului IV și titularizarea defi
nitivă la Jiul... Mai este ceva i 
succes Științei Petroșani I” Toi 
cu emoție așteaptă noul an și, 
în mod special luna februarie, 
cînd se vor prezenta la con
fruntările cu examinatorii, stu
denții Marincan. Naidin, 
tor mani, George viei și 
Popescu. Un examen
serios îl așteaptă și pe Suciu i 
cel de conducere auto. .Deocam
dată am rămas în Petroșani

Co- 
Matei 
foarte

pentru a lua carnetul de șufer, 
spunea apărătorul buturilor pe- 
troșănene. Am și eu emoții, 
poate chiar mai mari decîl la 
unele examene pe care le-am 
susținut la I.E.FĂ unde sini 
student ia «fără frecvență'. De 
abia după ce voi trece și pe*-te 
acest „hop* voi reveni alături 
de familie. Abia aștept..."

Georgescu, Tonca, Ștocker, 
Dodu, Mulțescu iși doresc și el 
să se odihnească și iar să se... 
odihnească, să-și recupereze 
forțele după asprele bătălii ale 
turului. Cu excepția ultimului, 
ceilalți, se pare, mai au proble
me : vine Moș Gerilă și atunci 
cînd ești și tătic acesta e un 
lucru foarte important. „Dacă 
uneori mai greșim trecind cu 
vederea peste doleanțele supor
terilor noștri, ne mărturisea 
Dodu. peste cele ale copiilov 
nu poți sări. Ei nu te iartă. 
Știu una și bună i Daruri mul
te. cit mai multe altfel... tăticul 
e de vină..."

...Afară e frig. Fotbalul e în 
vacanță. Au mai rămas amin
tirile. Amintirile unui tur 
.zbuciumat", presărat mai la 
tot pasuj cu surprize. Dar, deo
camdată liniște. Liniște, planuri 
de viitor, dorințe.

N. I>.

VOTE DE LECTQR

99 Fotbal cu pîine"
de Neagu Rădulescu

«Cînd eram de-o șchioapă
— scrie, în cuvfntul intro
ductiv la noua sa carte, cu
noscutul scriitor, caricaturist 
și publicist Neagu Rădulescu
— in ghiozdane, pe lingă 
cărți, caiete și creioane colo
rate. ni se înghesuia cite un 
pachețel cu pîine cu 
giun, două sandviciuri 
niște simple eornuri... După 
buzunarele și posibilitățile 
părinților noștri... Nu știu 
dacă felia dc piine, cornul 
cu sare sau mărul crețesc al 
ghiozdanului au avut mai 
mult gust, vreodată în viață, 
ca intr-o recreație. Dar știu 
precis că fotbalul, acest copil 
răsfățat și rizgiiat al seco
lului nostru — și numai al 
secolului nostru, deși cică el 
există dc mii de ani, sub tot 
felul de forme și denumiri
— reprezintă de fapt recrea
țiile noastre, ale contempora
nilor noștri. Dc aceea am in
titulat această carte „Fotbal 
cu pîine"— De aceea, adău
găm noi, fotbalul este pri
vit de Neagu Rădulescu cu 
același, neștirbit entuziasm, 
de pe vremea... recreațiilor 
copilăriei. De aceea te cap
tează. de la primele pagini, 
această carte, îndopată pînă 
la o falsă sațietate cu amin
tiri vesele și triste, simple 
portrete caricate sau auten
tice individualizări literatu
rizate, amintiri anecdotice — 
și vesele și triste și duioase 
—, amintiri dure „ca niște 
faulturi din care cei tineri 
pot trage concluzii utile". 
Ca un .inter rătăcitor" de 
altădată, autorul slalomează 
printre amintirile maidanelor 
și-ale marilor stadioane, nu 
intenționează să ne prezinte 
o istorie, cu cronologic stric
tă, a fotbalului românesc „ro
manțat”, nu ne forțează să 
reținem „esențele1* din marea 
panoplie a fotbalului ci doar

ma
sau

ne călătorește, ne transpor
tă dinu- un • deceniu în al
tul. ne face momentan cunoș
tință cu impresionanta... ex
crescență facială a lui Mitty 
Niculescu, căpitanul și cen 
trul înaintaș de pe vremuri 
al .Venusului", apoi ne a 
duce aproape, pe aripi de vis. 
ecourile „celei mai frumoa
se victorii a unei epoci" (go
lul lui Cacoveanu, de la Bel
grad, și penalty-ul apărat ma
gistral dc Toma). ni-i pre
zintă pc Nae Sccăreanu („un 
tinerel înalt și subțire ca un 
plop"), viitorul solist al Ope
rei Române din București, pe 
Șubi Schwartz, pc Dobay- 
„Calul" și... sfertul de oră 
celebru al Ripensiei, ne vor
bește despre vestita tripletă a 
Vilcovilor, supranumită „Troi 
ca" („o mașină de impecabilă 
precizie și combinație"), des 
pre Rudy Wetzer („Zeus pe 
colinele Oliinpului"), despre 
pasagerii de pe vasul „Conte 
Verde', cu care au trecut 
Atlanticul jucătorii noștri în 
iunie 1930, care au ascultat 
recitalul trio-ul<n Subăș 
Vogi, Stanciu, aplaudat chiar 
de marele cîntăreț Șaliapin...

Și cîte alte figuri celebre 
ale fotbalului românesc nu 
ni se perindă — în ipostaze 
care le reliefează caracterul 
și felul de a fi — prin fața 
ochilor, din filele acestei 
cărți de excepție !

O carte care .se poate 
deschide oriunde și se poate 
citi de Ia orice pagină, căci 
și fotbalul se consumă ori- 
cind și cu aceeași poftă, ca 
și piinea noastră cea de toa
te zilele**.

O carte pe care-o recoman
dăm cu căldură oricărui iubi
tor al sportului de pe me
leagurile României

Victor IONESCU
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Atenție: O poveste cu contor
avansăm... înapoi!

Nu nr-om Jteut o 
modă din a critica o 
anumită întreprinde
re socialista tocmai
in '• eonul in care are 
cele mai multe preu- 

(sau lipsuri), așa 
cum arc, de ’•rpulo. 
întreprinderea dc 
gospodărie comunală 
in luna decembrie (a 
fiecărui an). Dar. să 
mai recunoaștem, nici 
I.G.C. nu și-a făcut 
o modă din a perse
vera in prclntîmpina- 
rca greutăților {chiar 
dacă noi nu le-am 
criticai) în eliminarea 
lipsurilor legate de 
un anumit serrm, aya 
Incit luna decembrie 
(o fiecărui an) să nu 
devină din «luna ca
dourilor' și a „bucu
riilor", o lună a... in- 
fatisfocțntor.

Simbută, 16 decem
brie. cu cfteva minu
te înainte de ora 16 
ne aflam in stația de 
autobuz „Paroyeni*. 
La început minutele 
nu trecut în grabă 
Apoi au devenit din 
ce in ce mai lungi. 
Se fare ora 16.15. ora 
16,25 ți chiar 16,30. 
După mai bine dc o 
jumătate de ord dc 
așteptare (timp in ca
re trebuiau să treacă 
cel puțin două auto
buze) cursa locală nr. 
6 Iși face apariția, ti
uită .ochi*. Puținii 
pasageri din stație nu 
reușesc să urce decit 
prin față (pe la „co- 
borîre*) întrucit prin 
spate (la .urcare") 
încă nu terminaseră 
de urcat cei din sta
ția precedentă, caro 
au călătorit mai mult 
pe scară decit în au
tobuz.

Tixit de călători 
(majoritatea abona(i)

autobuzul nu-și mai 
poale respecta pro- 
gramul dr oprire in 
fiecare stație (unde 
așteptau, pe semne, 
nlți abonați). După 
riteva stații, }»e la 
.urcare" mai coboară 
cițiva pasageri. clibc- 
rindv-sc spațiul din 
itirul taxatoarei. In 
această nouă situație 
unul din pasagerii 
din față, moi de voie, 
mai dr nevoie, mai 
în glumă, mai în se
rios o adresat un 
apel călătorilor ;

— Fraților, mai a- 
t ansați puțin înapoi

INSEM
că ne sindfi dc par
briz !

Pc parcurs, nu nu
mai din lipsă dc o- 
cupație, aflăm cîtcva 
amănunte despre 
transportul in co
mun : autobuzul pre
cedent plecase cu cea. 
10 minute înainte dc 
program, din Uri- 
cani. Și. tot pe par
curs. alt amănunt : 
autobuzului următor 
lnr. 31 HD 3 657) a- 
vind mai puțini călă
tori decit locuri, nu 
i-a fost greu să-l de
pășească pe al nostru 
(nr. 31 HD 3 203). 
Deci, organizare nu 
glumă...

După cum snunram 
în bizarul titlu al a- 
cestor rin duri. prin 
luna decembrie (a 
fiecărui an. dar din 
an în an parcă tot 
mai mult) cam așa 
se intîmplă să avan
săm în materie de 
transport in comun.

I. ELIAS

hitimplarea dr mai 
jos a început la 20 
august a r. In acea 
zi, un salariat al 
C.DEE. s-a deplasat 
la locuința cu nr. 
124IA aflată pr stra
da Republicii din Pe- 
trtlc.

— Am venit să vă 
schimbăm <on|orid. 
Trebuie să-l verifi
căm.

— Dacă-i așa. a- 
tun< i schimbați-l dar 
să nu-mi puneți in 
loc unul defect — a 
i'ondițioiMit gazda ■— 
loan Hodrca.

— Nici o grijă, as
tea sint verificate In 
Deva, așa că merg 
ceas.

A plătit omul, cu

chitanța nr. 230 241. 
sumo de 13,20 lei, 
contravaloarea curen
tului înregistrat pe 
vechiul contor pină 
la data de 20 august. 
Nu mică i-a fost mi
rarea cind, după o 
săptăinînă, a consta
tat că deși rotița se 
învârtește, noul con
tor nu înregistrează. 
A anunțat-o pe ta
xatoarea ce încasează 
curentul.

— O să vedem cc-i 
dc făcut — a primit 
răspunsul.

Nimeni n-a venit 
insă ca să vadă. Dar 
iată că aceeași taxa
toare care spunea .o 
să vedem ce-i de fă
cut*' a venit in ziua 
de 10 noiembrie și 
l-a taxat prin chitan
ța nr. 386 900 cu 180 
lei. Motivul ? Cică ar 
fi dereglat intențio
nat contorul. Au ve
nit să constate acest

lucru și doi specia
liști dc la C.D.E.E. 
Cric două sigilii dc 
plumb și sirmulițelc 
erau intacte. Același 
lucru l-am constatat 
și noi. Am mai con
statat și că In .fieca
re trimestru din anul 
trecut, valoarea cu
rentului consumat a 
oscilat între 45—62 
Ici. Deci, firesc, tre
buia să se facă ta
xarea duțfă această 
medic, După cc o plă
tit cei 180 lei, Ion 
llodrca S-a deplasai, 
în 15 noiembrie, la 
Petroșani să elucide
ze cazul. A discutat 
cu tovarășul inginer 
Samuel, șeful C.D.E.E. 
Prezent la discuții 

era și tovarășul Coc.
— Pină la data de 

22 noiembrie vi-l 
schimbăm — a pro
mis tovarășul Coc.

Credeți că l-au 
schimbat la data pro
misă ? Nici pomenea
lă. Nu era schimbat 
nici în .» decembrie 
<ind am pornit noi 
pe urmele sesizării și 
probabil că nu este 
nici în prezent. To
varășul Samuel a fă
cut și dinsul o pro
misiune. cum că pi
nă la 24 noiembrie 
a. c. se va elucida și 
problema cu banii 
plătiți in plus. N-a 
elucidai-o.

P. S. Intre timp la 
redacție am mai pri
mit o sesizare tot din 
Petrila și tot cu un 
contor schimbat pen
tru verificare și care 
se invirtește dar nu 
prea înregistrează. 
Diferă doar strada. 
E vorba de strada A- 
lexandru Săhia nr. 
33/2. Ce ți-e și cu 
contoarele astea !

C. VULCANEANU

(Urmare din pag. 1) 

jind. Are numai treizeci ți doi 
de ani, dor grație înaltei sale 
calificări și bogatei experiențe 
pe care o acumulat-o la Craio
va, luduș ți Poroțeni i s-a în
credințai acum sectorul vital al 
termocentralei, mina propriu- 
ii$â. E greu ? Fără doar și 
poate. Insă răspunderea ce a- 
pasă pe umerii săi il mobili- 
reaiă, il incita la o permanen
tă ți pasională confrun
tare cu sine însuți ți 
cu practica, amplilicindu-i me
reu potențialul energetic inte
rior, valențele ce definesc pro
filul complex al comunistului.

- Pentru mine, pentru noi 
toți cate lucrăm pe acest șan
tier - se confeseaxă ingineiul 
Bițu - sint foarte clare coordo
natele prezente și viitoore a- 
le întregii noastre vieți și acti
vități. Programul ideologic-e- 
ducativ al portidului redimen- 
sioneoio orizonturile spirituali
tății noastre, călăuzindu-ne de
opotrivă gindirea și acțiunea, 
înțeleg să fiu om al acestei 
spiritualități nobile, înălțătoa
re șl aș fi bucuros să știu că

așa mă consideră lovarâții de 
muncă.

Discutăm cu operotonil Ma
rin Srrbu de la stația de betoa
ne, cu lăcătușuf-mecanic, Fio- 
rea Migovan, cu Conslontin 
Dobromir, comandantul Șantie
rului național al tineretului, cu 
mulți alții ți, din cuvintele lor, 
din felul cum înțeleg ei să-și 
ducă zi de zi munca, c lesne 
să conslați cit sint de ridicate 
temperatura si efervescența ge
nerate in conștiința tuturor de 
către amplul program de edu
cație socialistă. Se poate afir
ma cu certitudine că pe șan
tier, ca in întreaga țara ideile 
acestui program devin lot moi 
mult o forță materială, poten- 
țind necontenit elanul, spiritul 
de creativitate al oamanilor.

- După cum se vede, ne 
spune cu firească mindrie "Unul 
dintre ei, la Rogojelu totul se 
dezvoltă indeosebi pe vertica
lă, deși, ca perimetru, șantierul 
e uriaș, de aproape cincizeci 
de hectare.

Nu e o simplă metaforă, ci 
purul adevăr. De la conștiința 
oamenilor pină la primul fum 
imens de răcire a apei inall 
de o sută zece metri, pină la

cel dinții coș de lum construit 
ce se înșurubează in văzduh, 
co o coloană brâncuționâ, 
pină la o altitudine de peste 
două sule de melri - toiul 
aici, la Rogojelu, se plămădeș
te mai cu seamă pe verticală. 
In aceste ultime zile din primul 
an al cincinalului, energiile și 
pulsul șantierului converg ca un 
torent viu spre atingerea ace
luiași țel : darea in funcțiune, 
pină la 31 decembrie, a celui 
dinții grup de 200 de me
gawați. Enorma turbină care iți 
vo incepe turația sub forța a- 
burului, cazanul de proporții 
uriașe, aparatura automatiza
tă a pupitrului de comandă 
sint supuse unor riguroase veri- 
ficări, controale, probe in așa 
fel incit sâ li se asigure o 
funcționare ireproșabilă.

Intr-una din zilele următoare, 
această „stea" a Gorjului vo 
incepe să lumineze, revărsin- 
du-și cel dinții torent de ener
gie in magistralele rețelelor de 
înaltă tensiune.

Este o clipă pe care con
structorii au pregătit-o osiduu, 
tenace și pe care o așteaptă 
cu inimile încărcate de emo
ție și mindrie.

ORARUL

Carnavalul fulgilor <le nea
Simbătă după amiază, în 

localul noii Casc a pionierilor 
din Petrila s-a desfășurat, 
Sntr-o atmosferă exuberantă, 
dominată de voioșie, rîs, cin
ice și joc, carnavalul fulgi
lor de nea — prima acțiune 
dc mare amploare organiza- 
1ă la acest... tinăr lăcaș 
de educare. După cum ne-a 
informat directorul acestei 
instituții, Mircea Sîrbu, co

piii — pionieri din cercul de 
ceramiști — au fost aceia 
care-au ornat, cu gust și 
multă fantezie, sălile. au 
scris afișe ingenioase, au de
cernat premii, în... cutii de 
ciocolată, celui mai bun dan
sator, posesorului celui mai 
frumos costum de carnaval, 
câștigătorilor diverselor jocuri 
distractive.

Tabere de instruire
In perioada 23—29 decembrie, 

22 dc locțiitori ai secretarilor 
comitetelor U.T.C. din licee, 
școli profesionale și școli ge
nerale din Valea Jiului, se vor 
afla în tabăra de instruire 
U.T.C. de la cabana Pietrele. 
In aceeași perioadă, alți 9 c- 
Icvi, responsabili ai cercurilor 
de turism din licee și școli 
profesionale, vor pătrunde în 
tainele preocupărilor „turistice** 
Jn tabăra organizată la cabana 
Stâna de Vale, iar președinții 
asociațiilor sportive din aceleași

unități de învățămînt se vor 
întîlni la Săccle — Brașov.

încă din primele zile ale a- 
nului 1972. taberele de instrui
re vor primi noi oaspeți, l-a a- 
cceași cabană. Pietrele, în pe
rioada 3—9 ianuarie arc loc in
struirea secretarilor comitetelor 
U.T.C. din licee, școli profesio
nale și școlile generale de 10 
ani, iar la Stîna de Vale aceea 
a președinților comisiilor so
ciale și profesionale. La toate 
aceste tabere vor participa e- 
levi și eleve din unitățile de 
învățămînt din Valea Jiului.
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I 18,Of) Micii meșteri mari. | 
I 18,30 Revista literară TV. t 

Anul literar '71. Peisaj |

I editorial. i
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 dc seri.

Cavalerul Floricică și I 
‘ scutierul său.

! 19.30 Telejurnalul de seară. I
20.10 Concert de muzică j 

t populară.I 20,3(1 Scară de teatru. I
ITele-recital Dina Co- s 

cea. I
121,45 Micropvanpreimera. ■

21,50 Varietăți internaționale. |

1 22,20 ..Miss Univers* — film > 
de montaj.I 22,35 Telejurnalul de noapte.

Mica publicitate
PIERDUT porc alb, legat cu 

sfoară la un picior. Găsitorul 
este rugat să anunțe pe tov. 
Popa, str. Prundului, Bl. 3/7 
Petrila.

I
Cercuri ale elevilor

i Sub îndrumarea organiza
țiilor U.T.C. și a conducerilor 
liceului și școlilor de cultu
ră generală, în Lupeni își 
desfășoară activitatea un nu

măr dc 50 cercuri pe obiecte. 
Fiind axate pe probleme de 
matematică, fizică, chimic, 
naturale, filozofic, pe activi
tăți practice și gospodărești,

cercurile sint conduse de că
tre profesori de specialitate 
în baza unor tematici stabi
lite Ia propunerile elevilor. 
Pină în prezent peste 1 100 
elevi din școlile generale, li
ceu și școala profesională 
participă la aceste utile for
me de îmbogățire a cunoștin
țelor predate în școli.

I)E FUNCȚIONARE A MAGAZINELOR 
ALIMENTARE IN PREAJMA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNA

1) In zilele de 23, 24, 30 și 31 decembrie 
1971 magazinele pe un singur schimb vor pre
lungi programul dc funcționare cu două ore (o 
oră la amiază și o oră seara).

Magazinele dc carne vor funcționa în zilele 
de 23, 24 și 30 între orele 6—21, iar în 31 de
cembrie între orele 6—20 (fără pauză de a- 
miază);

2) In ziua de 31 decembrie toate magazinele 
vor funcționa pînă la ora 20 (inclusiv cele pe 
două schimburi);

3) In ziua de 1 ianuarie 1972 vor funcționa 
cu program duminical între orele 7—11 toate 
centrele dc pîine și lapte. De asemenea, maga
zinele cu profil de desfacere a pîinii și a lapte
lui, respectiv, magazinul nr. 42 Petrila, 22, 10. 
5 Petroșani, 44, 58 Vulcan;

4) In ziua de 2 ianuarie 1972 vor funcționa 
cu program duminical între orele 7—11 toate 
magazinele alimentare.
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I PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra- 

Idiojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical; 

. 8,30 La microfon, melodia
I preferată; 9,00 Buletin de
• știri; 9,03 La microfon, me-
I lodia preferată; 9,30 AtlasI cultural; 10,00 Buletin de
I știri; 10,05 Muzică populară;

10,30 Fragmente din opera 
| „Căsătoria secretă"; 11,00 Bu-
1 letin dc știri: 11,05 Muzică
I ușoară; 11,35 Piese corale;
. 12,00 Cîntă Angela Zii ia; 12,15
| Arii din opere; 12,30 Intîl-
[ nire cu melodia populară și
I interpretul preferat; 13,00 Ra-
Idiojurnal; 13,15 Avanpremie

ră cotidiană: 13,27 Cîntecul
I

FdlUM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Germen (20—22 decem
brie); Republica: Un nabab

e pretutindeni; 14,35 Popas • 
folcloric în Țara Făgărașului I 
și Mehedinți; 15,00 Buletin de | 
știri; 15,05 Opera „Doamna | 
Luna" dc Paul Lincke (selec- I 
țiuni); 15,40 Pagini vocale și . 
orchestrale din muzica de es- I 
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 !
Din repertoriul soliștilor Ro- I 
mana Farres și George Ena- I 
che; 16,35 Cîntecele noastre; I 
17,00 Radioenciclopedie pen- | 
tru tineret; 17,30 Concert de I 
muzică populară; 18,00 Orele I 
serii; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate: I 
20,40 Cîntece populare; 20.55 
Știința la zi: 21,00 Revista | 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii mu | 
zicale; 22,00 Radiojurnal: ■ 
22,30 Concert de seară; 22,55 |
Moment poetic; 23,00 Concert 1 
de seară (continuare); 24,00 I
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă. I 

J
maghiar (20—22 decembrie); 
LONEA — Minerul: Cazul 
C. L. (20—22 decembrie); 
VULCAN: Doar un telefon 
(20—22 decembrie).
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(Urmare din pag. 1) 

taiorului de productivitate a 
muncii cu 125 kg,post, acumu
larea unei restanțe față dc plan 
la sectorul I de peste 2 600 to
ne, iar la sectorul IV de peste 
16 000 de tone, sint tot alitea 
insuccese în activitatea despre 
care în darea de seamă și în 
cadrul dezbaterilor s-au expri
mat severe critici și cuvinte de 
regret.

Cum au fost posibile toate a 
ceste insuccese într-un colec
tiv experimentat, cu mineri 
vrednici și cadre tehnico-ingi- 
nerești capabile și competente ? 
Adevărul este că s-a făcut sim
țită o insuficientă coordonare 
tehnică și mai cu seamă orga
nizatorică din partea unor maiș
tri mineri ca Iosif Smerik, Eu
gen Adriașan, Constantin An
ton, Mihai Andraș și alții, iar 
ca urmare a slabei coordonări 
organizatorice și a asistenței 
tehnice insuficient acordate, 11 
din cele 41 dc brigăzi (repre
zentând 26,8 la sută) nu și-au 
realizat norma de muncă, fapt 
ce a condus la pierderi impor 
tante dc producție.

Asupra insucceselor din acti
vitatea economică, lipsurilor și 
deficiențelor ce au existat în 
organizarea procesului de pro
ducție, lacunelor din munca or
ganului sindical și a conducerii 
lehnico-administrative. dar mai 
ales asupra măsurilor ce tre
buie urgent luate pentru redre
sarea imediată a minei și re
cuperarea râmînerilor în urmă 
existente la producția dc căr
bune și la ceilalți indicatori 
economici au insistat cu ana
liza critică și au venit cu pro
puneri majoritatea delegaților 
cc au luat cuvîntul în confe
rință. Rcfcrindu-se la nerealiza- 
rca planului dc producție, mi
neral șef de brigadă Aurel 
Cristca de la sectorul I arăta 
că acest neajuns derivă din in
suficienta preocupare a condu
cerilor dc sectoare, grupelor 
sindicale și comitetului sindi
catului pentru sprijinirea bri
găzilor miniere cu tot ceea 
ce e necesar să-și realizeze 
normele șj planul. Sini bri
găzi la mina Aninoasa — a pre
cizat brigadierul — care Juni 
în șir nu-și fac planul, reali
zează cîștiguri slabe, iar acest 
lut ru e o rușine pentru colec
tivul nostru. De ce organul nos
tru sindical și conducerea teh

nică nu intervin la timp să re
partizeze brigăzile mai slabe u- 
nor ingineri și tehnicieni din 
sectoare (așa cum bine se pro
ceda odată — n. n.) care să 
le ajute concret în rezolvarea 
problemelor organizatorice dc 
la locul de muncă, a proble
melor dc -aprovizionare și do
tare, să le acorde asistență teh
nică în lot cc e necesar pentru 
ca in scurt timp să lichideze 
cu rămîncrca sub plan ?

De asemenea, minerul A. 
Cristca, Pavel Blaj, maistru 
miner principal la sectorul 1, 
ing. Victor Ghioancă, șeful sec
torului I, ing. Ioan Brinzan, in
giner șef adjunct cu probleme 
de aeraj și alți vorbitori au 
subliniat necesitatea întăririi 
disciplinei și răspunderii în 
muncă, cerința ca împotriva a- 
celora care nu-și fac conști
incios datoria, absentează ne
motivat dc la lucru, abuzează 
de zile dc concediu medical și 
de zile motivate cu duiumul 
— dezorganizind activitatea de 
producție — precum și împo
triva acelora care încalcă nor
mele de securitate a muncii 
miniere, comitetul sindical și 
grupele sindicale, împreună cu 
comitetul oamenilor muncii, să 
îndrepte cu toată energia pe vi
itor ascuțișul criticii și intran
sigența opiniei tuturor salaria- 
ților. Poziția combativă luată 
de membrii de sindicat in ca
drul dezbaterilor conferinței 
împotriva celor care nu res
pectă disciplina socialistă a 
muncii este in strinsă legătură 
eu faptul că, în cele 11 luni 
trecute, la mina Aninoasa s-au 
înregistrat 7 956 zile om nemo- 
tivate, 3 227 zile om motivate 
și 32 769 zile concediu dc boa
lă, că fondul de timp maxim 
disponibil a fost folosit în in
suficientă măsură (92,7 la sută), 
iar toate acestea au influențat 
negativ producția.

Programul de 6 ore im
pune mai multă ordine 
în toate, responsabilitate 

din partea tuturor !
Abordind cu insistență pro

blema de cea mai mare impor
tanță cu care este confruntată 
la ora actuală inina și colec
tivul său de muncă — ridica
rea activității economice la 
înălțimea sarcinilor de plan și 

a angajamentelor din acest prim 
an al cincinalului și pregăti
rea pentru realizarea exempla
ră a planului pc anul 1972 din 
prima lună și primul trimestru 
— dezbaterile conferinței, toți 
delegații înscriși Iu cuvînt au 
subliniat că singura pîrghie prin 
care se poate acționa eficient 
pentru satisfacerea acestor de
ziderate majore este programul 
dc lucru dc 6 orc, care a fost 
introdus in subteran la fron
turile de lucru. Toți vorbitorii 
și-au manifestat satisfacția pen- 
Iru această măsură luată de 
conducerea partidului și stalu
lui nostru în scopul îmbună
tățirii necontenite a nivelului 
de viață a! minerilor și a con
dițiilor lor do muncă, au a- 
preciat în unanimitate că regi
mul redus de muncă poate și 
trebuie să determine și la mi

ANALIZA
na Aninoasa acele mutații cali
tative de care e capabil : rit
micitate in realizarea sarcini
lor dc producție, ordine desă- 
vîrșilă în funcționarea mecanis
mului de organizare a procesu
lui dc extragere a cărbunelui 
din adincuri, rînduială in toate 
verigile rețelei dc aprovizionare 
și dc deservire a locurilor de 
muncă din subteran, disciplină 
severă și responsabilitate din 
partea tuturor muncitorilor și 
cadrelor tehnice. S-a apreciat 
însă că în sectoarele minei sînt 
încă destule deficiențe și nea
junsuri în aplicarea ansamblu
lui dc măsuri preconizate pen
tru reușita importantei acțiuni, 
că in realizarea ciclului de o- 
perațiuni miniere la frontul de 
lucru, a normei dc producție 
și a cîștigului, încă multe bri
găzi întâmpină obstacole și greu
tăți. Iată, în acest context •ob
servațiile critice, propunerile și 
recomandările delegaților par
ticipant la discuții :

„Să se facă o aprovizionare 
cu materiale în așa măsură in
cit brigăzile să aibă la front tot 
ce e de trebuință pen im rea
lizarea normei în 6 orc; să nu 
aibă nici un minut timpi morii. 
Tot așa să se asigure și piese 
de schimb pentru utilaje și e

chipamentul de susținere, nu 
cum se întâmplă în prezent la 
cele două frontale pe care le 
conduc unde întâmpinăm greu
tăți în realizarea ciclului și sîn- 
tem expuși la accidente din 
cauză că la un foarte mare 
număr dc stâlpi hidraulici le 
lipsesc pălăriile dc fixare sub 
grindă (minerul șef de briga
dă Aurel Cristea). „Granturile 
pentru suitoare să se fasoneze 
la suprafață la dimensiunile dc 
armare a locurilor de muncă 
pentru care au fost comandate, 
marginile să fie introduse în 
mină la dimensiuni de 3 metri, 
să fie aprovizionată magazia 
cu flori Vidia pentru sfrcdele 
(maistrul miner principal Pa
vel Blaj). „Avem in subteran 
un traseu foarte întins de trans
port dar nu sîntem aprovizio
nați cu materiale de cale fe- 

intă: traverse corespunzătoare, 
șină, pentru locomotivele de 
mină, ducem încă lipsă de u- 
leiuri și vaselină pentru un
gere, iar această problemă pre
văd că se va accentua în tri
mestrul 1, cind vom mări par
cul de transport cu 200 de 
vagonetc pc care le vom intro
duce să ruleze în mină" (ing. 
Gh. Lungu, șeful sectorului VI 
transport). „Am fost 15 artifi
cieri pe sector, iar la ora ac
tuală am rămas numai 13. Sîn
tem insuficienți ca număr și 
nu putem pușca la toate locu
rile de muncă unde sîntem so
licitați, mai ales în schimbul 
111 de producție, din care cau
ză lucrul Ia front rămînc în 
urmă, minerii nu pot încheia 
ciclul de schimb și realiza nor
ma de producție. Propun să 
fie dc urgență examinați și au
torizați să pnște artificierii ca
re au fost școlarizați" (Ion Păc
ii ejer, organizator dc grupă sin
dicală, artificier la sectorul I). 
„Propun ca birourile grupelor 
sindicale să prezinte trimestrial 
dări dc scamă despre aportul 
lor în mobilizarea colectivelor 
din sectoare la îndeplinirea pla
nului de producție, despre cum 
sînt sprijinite brigăzile să-și în
deplinească normele și să rea

lizeze cîștigurile în schimburi 
de 6 orc, iar în adunările ge
nerale de producție ale grupe
lor sindicale conducerile sec
toarelor și cadrele tehnice să 
dea obligatoriu răspuns despre 
modul cum sînt rezolvate pro
blemele ridicate de muncitori, 
pentru că în toate acestea a 
existat pînă în prezent un ma
rc formalism” (Stan Mitrea, ar
tificier la sectorul 1).

Vorbind despre ansamblul 
problemelor economice și socia
le ale minei, la a căror rezol
vare este chemată să-și aducă 
într-o măsură mai mare con
tribuția organizația de sindicat, 
tov. ing. Glieorghc Giuclca, di
rector tehnic ccrcctare-dezvol- 
lare la Centrala cărbunelui, a 
subliniat necesitatea de a se 
pune accentul pe folosirea ra
țională a forței de muncă, pc

EXIG
crcșterea randamentului în a- 
bataje, pe organizarea inai bu
nă la fronturile dc lucru în 
condițiile programului de 6 orc, 
pe creșterea vitezelor dc avan
sare și pregătirea liniei dc 
front necesare producției anu
lui 1972, pe folosirea la capa
citate a utilajelor și a tuturor 
mijloacelor dc producție în ca
re s-au investit fonduri bă
nești importante. Concomitent 
cu o mai bună sprijinire în re
zolvarea problemei nr. 1 a mi
nei — îndeplinirea sarcinilor 
dc producție —, comitetul sin
dicatului să se ocupe mai in
tens dc organizarea interesantă, 
plăcută și utilă a timpului li
ber al muncitorilor, folosirea 
mai bună în acest scop a bazei 
materiale a clubului, să se in
tereseze de modul de organi
zare a vieții familiilor dc mi
neri în condițiile cînd ei lu
crează în 4 schimburi. In a- 
cccași ordine de idei, tov. Du
mitru Her, secretarul comitetu
lui dc partid pe mină, a indi
cat comitetului sindicatului nou 
ales să sprijine conducerea mi
nei de a imprima la salariat.i 
înțelegerea dublei lor calități 
de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție, să 
acționeze pentru întărirea disci

plinei de producție în rîndu- 
rile lor și educarea lor comu
nistă, să-i mobilizeze la o mai 
bună folosire a utilajelor și tim
pului dc lucru, în valorifica
rea resurselor de creștere a ran
damentului, de reducere a chel
tuielilor de producție și impli
cit a prețului de cost al căr
bunelui extras. Conducerea mi
nei să facă ordine în aprovizio
narea brigăzilor pentru a-și pu
ica îndeplini sarcinile dc pro
ducție în condițiile schimbului 
de 6 ore, iar sindicalul să se 
îngrijească ca la club să fie 
create posibilități mai bune de 
folosire a timpului liber dc că
tre mineri.

Preocupată ca în comuna de 
pe Vale să fie încurajată și 
întronată o viață spirituală mai 
dinamică și mai rodnică, care 
să dea posibilitate minerilor de 

ENTA
a se recrea, dc a petrece plă
cut și folositor timpul liber, 
cîștigat in plus, delegata Maria 
Barna, muncitoare la lămparia 
minei, a criticat faptul că in
ginerii .și celelalte cadre teh
nice din conducerea sectoare
lor și a minei nu se duc la 
club să sprijine acțiunile cul
turale de masă, să participe la 
formarea unui cor la Aninoasa, 
că brigada artistică de agitație 
nu-și îndeplinește menirea în 
popularizarea și stimularea 
fruntașilor in producție, in com
baterea lipsurilor și crearea o- 
pinici dc masă împotriva celor 
care încalcă disciplina muncii, 
iar sindicalul manifestă prea 
multă pasivitate față dc toate 
aceste probleme ale muncii cul
turale de masă, ale educației 
socialiste.

In interesul desfășurării nor
male a activității economice și 
sociale, satisfacerii mai depline 
a cerințelor producției și ale 
salariaților mineri, mai mulți 
delegați au arătat necesitatea 
de a se îmbunătăți activitatea 
la dispensarul medical și de 
a sc dota acesta cu o aulosal- 
vare (stringentă și veche do
leanță a minerilor dc la Ani
noasa I) de u se respecta pro
gramul dc apă caldă la baia 

minei și a se face căldură și 
curățenie, de a se îmbunătăți 
rețeaua comercială de aprovi
zionare a comunei, de a se da 
pentru mineri și familiile lor 
mai multe bilete de odihnă și 
tratament, iar în stațiunile bal
neare să se bucure de un regim 
de cazare și dc masă preferen
țial, izvorît dintr-o legitimă 
considerație și respect față dc 
cei care muncesc în adîncurile 
subpămîntene pentru a scoate 
la lumina zilei bogăția mate
riilor prime atât de necesare 
economici naționale.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Petru Furdui, președintele Co
mitetului Uniunii sindicatelor 
din ramurile mine, petrol, geo
logie și energie electrică. Vor
bitorul a apreciat faptul că a- 
cest forum muncitoresc — con
ferința — a făcut o amplă și 
exigentă analiză a activității 
desfășurate de la alegerile pre
cedente și Rjnă in prezent dc 
către comitetul sindicatului și 
biroul său, a aportului sindi
catului în mobilizarea masei de 
salariați la îndeplinirea sarci
nilor economice și sociale puse 
dc partid în primul an al cin
cinalului și cum i-a îndrumat 
și sprijinit să-și îndeplinească 
rolul și atribuțiile în dubla lor 
calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor dc pro
ducție. Rcfcrindu-se la nerea- 
lizările minei Aninoasa din a- 
cest an,, tovarășul Petru Furdui 
a reliefat faptul că ele reflectă 
unele lacune in organizarea 
producției și a muncii, în ac
tivitatea sindicatului, recoman- 
dind comitetului sindical nou 
ales să fie mai receptiv la pro
blemele și propunerile ridicate 
de salariați în adunările gene
rale dc producție ale grupelor 
sindicale, să analizeze cu exi
gență și mai profund, cu acest 
prilej, defecțiunile organizatori
ce de la Jocurile de producție, 
de pc rețeaua de aprovizionare 
și de transport a minei. In con
textul aplicării programului de 
lucru de 6 ore, este de dato
ria comitetului sindicalului să 
îmbunătățească munca cu omul, 
să facă pe fiecare salariat să 
înțeleagă importanța majoră pe 
care o are pentru industria 
minieră și fjentru mineri aceas
tă măsură luată de partid, sâ 

mobilizeze pe fiecare muncitor 
ca la frontul lui de lucru să 
muncească altfel decît pînă a- 
cum sub aspect calitativ pentru 
realizarea normei și a planu
lui de producție, să sprijine ac
tiv conducerea minei în asigu
rarea tuturor condițiilor mate
riale și organizatorice pentru ca 
întregul angrenaj umap și teh
nic al minei să funcționeze per
fect. Față de actele de indis
ciplină in muncă, față de cei 
ce cutează încă să nesocoteas
că normele de securitate a 
muncii să se adopte pe loc o 
poziție combativă, iar în ace
lași timp să se intensifice ac
tivitatea culturală de masă prin 
toate mijloacele și formele și 
să i se imprime un caracter 
educativ de formare a omului 
cu o conștiință socialistă îna
intată, în spiritul programului 
I’.C.R. de educare comunistă 
a maselor. In preocupările co
mitetului sindicatului să stea 
mai mult ca pînă acum respec
tarea muncii colective, consul
tarea largă a maselor de sala
riați în toate problemele, acor
darea unui sprijin larg comi
tetului oamenilor muncii în lua
rea celor mai bune decizii. De 
asemenea, trebuie să sc acorde 
o mai mare atenție muncii fe
meilor și contribuției lor la în
deplinirea sarcinilor economice 
și sociale, să se vegheze pentru 
aplicarea corectă a legislației 
muncii femeilor, pentru reali
zarea prevederilor din contrac
tul colectiv, pentru înviorarea 
mișcării sportive de masă, a 
activității sindicale în rindul 
pensionarilor din comună. Co- 
mitcLul sindical să gospodăreas
că cu chibzuință bugetul sin
dicatului pe anul 1972, reparti- 
z.înd cheltuielile cu discernămînt 
acolo unde o mai mare nevoie. 
Trebuie desfășurată o asemenea 
muncă de sindicat în toate do
meniile —_în lumina sarcinilor 
trasate de Congresul U.G.S.R, 
— îneît rezultatele acestei 
munci materializate în îndepli
nirea sarcinilor economice și 
obștești, în *<itisfaccrea condi
țiilor de viață ale salariaților 
și mobilizarea lor la înfăptui
rea mărețului program dc fău
rire n societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noqslră, să fie din cele mal 
bogate la mina Aninoasa.
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Mitingul de la Hanoi

al

Zăpadă deosebitapărării naționale,

ce
ai

Partidului celor 
vicepreședinte

vlAJA INTERNAȚIONALA

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea. transmite: Luni, 
in prezența primului secretar 
n' ' T. al P.M.S.U.. Janos Kn- 
dar. și a altor conducători dc 
partid și de stat ungari, la 
Budapesta au început lucrările 
sesiunii Adunări; de Stat a 
R.r Ungare. Pe ordinea de zi 
a sesiunii figurează dezbaterea 
și aprobarea bugetului de stat 
pe anul 1972.

In cadrul expunerii prezen
tate de ministrul finanțelor. 
Faluvcgi Lajos, se arată, prin
tre altele, că in anul 1971 ve
nitul național a crescut cu 7-8 
la sută față de media an-ilor 
1966—1970. Anul acesta, a 
menționat vorbitorul producția 
industrială este cu 5—6 la su
tă mai marc dccit in 1970; 
sporirea producției industriale 
se datorează în mare parte 
creșterii productivității muncii. 
De asemenea, producția agri
colă a sporit cu 9—10 la sută 
față de anul precedent. Suc
cesele obținute în economic, a 
continuat vorbitorul, au per
mis îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației. Veni
turile reale pe cap de locuitor

la sută, iar salariul real cu 3 
la $ulâ.

Referindu-sc la proiectul bu
getului de 6tat pc anul 1972, 
ministrul ungar a! finanțelor a 
subliniat preocuparea perma
nentă pentru reducerea defici
tului bugetar și îmbunătățirea 
balanței de plăți. In proiectul 
de buget pe anul 1972 se pre
vede la capitolul venituri suma 
de 212,6 miliarde forinți, iar 
la capitolul cheltuieli, 215,8 
miliarde forinți. Deficitul, în 
valoare de aproximativ 3,2 mi
liarde, va fi mai mic decît cel 
înregistrat în 1971. In anul vi
itor va avea loc o așezare mai 
realistă a impozitelor, care nu 
va afecta însă veniturile reale 
ale populației. Investițiile se 
vor concentra spre cele mal 
importante ramuri industriale 
spre marile obiective econo
mice. Proiectul de buget pre
vede alocarea pentru cheltuieli 
culturale și sănătate a unei 
sume de 25 miliarde de forinți, 
cu peste 4 miliarde mai mult 
decît în 1970.

In 1972, a arătat ministrul de 
finanțe, vq avea loc și o rea
șezare a prețurilor la unele 
produse.

Lucrările Camerei Populare
a R. D. Germane

HANOI 20 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Frontului Patri
ei din R.D. Vietnam, la Hanoi 
a fost organizat un marc mi
ting, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a zilei rezistenței

naționalc și o celei dc-a 27-a 
aniversări a creării Armatei 
populare vietnameze. La millin’, 
au luat parte conducători ai 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, ai guvernului,

Ședința Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavie

BELGRAD 20 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Taniug, luni a avut loc In Bel
grad wa dc-a 23-a ședință a 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Stane Dolanț, președintele în 
funcțiune al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., i-a infor
mat pc participantP că Milka 
Planinț. președintele C.C. al 
U.C. din Croația, prin funcția 
pe care o deține, intră în rîn- 
durilc Prezidiului, ca nou mem
bru al acestui forum, în locul 
Savkăi Dabcevici-Kucear, care 
și-a înaintat demisia.

In continuare, Veliko Vlaho
vici, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., a

prezentat o expunere privind 
unele măsuri organizatorice în 
Prezidiul U.C.I. și în organele 
acestuia. T’articipanții au hotă 
rit să înainteze expunerea lui 
Veliko Vlahovici ca material 
care să fie luat în dezbatere 
la cea dc-a Il-a Conferință a 
U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a stabilit apoi 
data desfășurării și ordinea de 
zi ale celei dc-a Il-a Confe
rințe a U.C.I. Aceasta va avea 
loc la 25 și 26 ianuarie 1972 
și va examina sarcinile actuale 
ale U.C.I., precum și actuala 
situație social-economică din 
țară și sarcinile ce revin Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Comunicat comun zairo-ugandez

BERLIN 20. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Dcju, 
transmite« Luni au avut loc 
la Berlin lucrările Camerei 
Populare a Republicii Demo
crate Germane, întrunită în 
cea de-a treia sesiune a noii 
legislaturi. Principalele puncte 
ale ordinii de zi, au fost le
gea cu privire la planul cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. pe perioada 
1971-1975, legea cu privire Ia 
planul economiei naționale pc 
1972 și legea cu privire la bu
getul de stat pe 1972.

Președintele Consiliului dc 
Miniștri al R. D. Germane, 
Willi Stoph, a prezentat pro
iectul de lege cu privire la pla
nul cincinal și la planul pe 
1972. Vorbitorul a arătat că pla
nul economic pe 1971 — pri
mul an al noului cincinal — a 
fost îndeplinit la principalii in
dicatori, ceea ce creează con
diții bune pentru perioada ur
mătoare.

In 1975, a spus Willi Stoph, 
venitul național urmează să 
crească cu 27 la sută în com
parație cu anul 1970, produc
ția industrială de mărfuri — 
cu 34 la sută, productivitatea 
muncii in industrie — cu 35 
la sută. In 1975. R.D.G. va rea
liza în numai 9 luni întreaga 
producție a anului 1970. In
vestițiile în economia națională 
vor fi. în cincinal, cu 29 la 
sută mai mari.

Planul economiei naționale 
pe 1972 prevede o creștere a 
venitului național de la 113 
miliarde mărci (în 1971) la 118,3 
miliarde mărci. Producția in
dustrială va spori cu 5,5 la 
sută, iar productivitatea muncii 
cu 5 la sută.

In continuare, deputății au a- 
doptat cele două legi referitoa
re la planul cincinal și la pla
nul economiei naționale 
R.D.G. pe 1972, precum și 
getul de stat pe 1972.

KISANGANI 20 (Agerpres). 
— La Kisangani, Republica 
Zair, au luat sfîrșit convorbi
rile oficiale dintre președintele 
Joseph Mobutu, și generalul Idi 
Amin, președintele Ugandei. In
tr-un comunicat comun dat pu
blicității, se menționează că 
șefii celor două state au pro
cedat la examinarea căilor de 
dezvoltare a cooperării bilate
rale pe diverse planuri și a 
relațiilor dintre statele africane 
situate în zona australă a con
tinentului. A fost instituită o 
comisie tehnică zairo-ugandeză, 
care se va reuni în ianuarie 
1972 la Kinshasa pentru a stu
dia modalitățile de construire

a unui baraj hidroenergetic în 
regiunea de nord a lacului Al
bert, precum și probleme refe
ritoare la transporturile inter- 
africane și schimburile cultu
rale între cele două țări.

Relevînd evoluția pozitivă as
cendentă a relațiilor bilaterale, 
comunicatul menționează că șe
fii celor două state condamnă 
regimurile rasiste și politica de 
apartheid și reafirmă hotărîrea 
celor două țări de a acorda a- 
jutor mișcărilor de eliberare 
națională din coloniile africane 
și luptei majorității poporului 
din Rhodesia pentru dreptul la 
autodeterminare.

Adunării Naționale și ai Fron
tului Patriei, numeroși repre
zentanți ai organizațiilor dc 
masă. Au (ost prezente dele
gația Frontului Național dc E- 
libcrare și dclegațin Alianței 
Forțelor Naționale Democratice 
și Pașnice din Vietnamul dc 
sud, care au participat la lu
crările celui de-al lll-lea Con
gres al Frontului Patriei din 
R.D. Vietnam.

După discursul de 
re rostit ' ”
membru 
C.C. al 
Muncesc 
ministru 
luat cuvîntul Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al 
Muncesc, 
Consiliului dc Miniștri și mi
nistru al 
care a relevat succesele dobîn- 
dile de poporul vietnamez în 
lupta împotriva imperialismu
lui. eșecul politicii S.U.A. de 
„Vietnamizare* a războiului. 
Subliniind că raportul de forțe 
în Indochina este defavorabil 
imperialiștilor americani și re
gimurilor marionetă, Vo Ngu
yen Giap a chemat poporul 
vietnamez și forțele sale arma
te să lupte cu și mai.multă ho- 
tărîrc împotriva agresiunii Sta
telor Unite, pînă la victoria 
definitivă, să depună eforturi 
sporite pentru construirea cu 
succes a socialismului în Nor
dul țării. EL a chemat poporul 
Vietnamului să-și întărească 
solidaritatea militantă cu po
poarele frățești ale Laosului și 
Cambodgiei.

dcschldc- 
de Fam Van Dong. 
al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 

din Vietnam, prim
ai R.D. Vietnam, a

Inainle de a fi mutată la 
Varșovia, capitala Poloniei a 
fost orașul Cracovia. Printre 
cele mai importante monu
mente ale acestui oraș se nu
mără Castelul Regal Wawel. 
reședința regilor polonezi din 
sec. al 14—16-lea și unde se 
află mormintele acestora. Un 
alt punct de maximă atrac
ție al acestui oraș este Piața 
Ryner Glowny, in centrul că
reia se află Casa Negustori
lor de Postav.

In foto : Vedere generală 
a Palatului Regal Wawel.

de abundentă
în Siria și

Zăpada abundentă care a că
zut asupra întregului teritoriu 
al Siriei a provocat serioase 
perturbări traficului rutier și 
comunicațiilor telefonice între 
principalele orașe ale țării. Du
minică, stratul de zăpadă mă
sura între o jumătate de metru 
și un metru în numeroase lo
calități. Este pentru prima oară

în ultimii zece ani cînd în Si
ria se înregistrează o astfel de 
iarnă.

In ultimele 48 de ore au că
zut și în Iordania zăpezi și 
ploi abundente. Principalele 
legături rutiere între nordul și 
sudul țării au fost blocate, iar 
comunicațiile telefonice cu 
străinătatea au fost întrerupte.

a 
bu-

Duminică
și luni în

S.U.A
și U.R.S.S.

© Urho Kekkonen, președin
tele Finlandei. l-a primit pe 
Nikolai Patolicev, ministrul' co
merțului exterior al U.R.S S. 
care conduce delegația sovie
tică la lucrările celei de-a 10-a 
ședințe a Comisiei permanente 
interguvernamentale sovieto- 
finlandeze.Au fost lansațidoi satelițide comunicații

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — La Cape Kennedy 
a fost lansat duminică un 
nou satelit de comunicații 
din seria Intelsat-4, care va 
asigura, cu începere din luna 
ianuarie 1972, transmiterea u- 
nui număr de 3 000—9 000 
convorbiri telefonice sau 12 
emisiuni de televiziune între 
America și Europa. Satelitul 
va fi plasat pe o orbită sta
ționară, deasupra Oceanului 
Atlantic, la o înălțime de 
36 000 kilometri.

© Cea de-a 105-a întrevede
re a conducătorilor delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la tratative
le pentru limitarea înarmări
lor strategice (SALT) s-a des 
fășurat luni Ia sediul ambasa
dei sovietice din capitala Aus
triei. După cum informează a- 
genția U.P.I., înaintea unei 
pauze care va interveni cu o- 
cazia sărbătorilor de iarnă, ce
le două delegații vor mai avea, 
miercuri, o nouă convorbire la 
sediul ambasadei americane 
din Viena.

iB A Ii I S T A A
Mohammed Yahya Khan a demisionat 

transmi țînd toate puterile lui 
Zulfikar Aii Bhutto

RAWALPINDI 20 (Agcrpres). 
— Postul de radio Rawalpindi, 
reluat de agențiile Associated 
Press, Reuter, TASS, France 
Press și United Press Interna
tional, a anunțat că Mohammed 
Yahya Khan a demisionat, luni, 
din funcțiile de președinte al 
Pakistanului și de administra-’ 
tor-șef al legii marțiale, trans-

mițînd toate puterile lui Zul- 
fikar Aii Bhutto, președintele 
Partidului Poporului din Pa
kistanul de vest.

Postul de radio pakistanez 
menționează că Zulfikar AU 
Bhutto a depus jurămîntul în 
Calitate de președinte al Pakis
tanului și de administrator-șef 
al legii marțiale.

000000
de peste un 
După cum

sesia unei sume 
milion de dolari, 
menționează agenția U.P.I.. a- 
cest furt este cel mai mare din 
istoria Canadei.

<(► In timpul unor lucrări ele 
restaurare efectuate la biseri
ca din orașul Augsburg, din 
R. F. a Germaniei, s-a desco
perit că unul din tablourile ex
puse și a cărui vechime se a- 
preciază la 350 ani, este in rea
litate o operă a faimosului 
maestru olandez Rubens.

+ In tot cursul zilei dc du
minică, din craterul vulcanu
lui sicilian Etna s-au ridicat 
trombe dc fum negru. De ase
menea s-au făcut auzite o se
rie de explozii provenind din 
adîncul craterului. Vulcanul, ca
re a erupt cu rezultate catas
trofale pentru livezile și plan
tațiile de pe versanții săi în 
cursul primăverii trecute, și-a 
intensificat activitatea în ulti
mele trei zile.

Inițial, întîlnirea dintre 
președintele american și pre
mierul canadian era plasată 
într-un interval neprecizat 
al primăverii anului 1972. 
Obișnuit cu desele adăugiri 
intervenite în programul de 
convorbiri al președintelui 
Nixon — particular de dens 
la confluiența lui 1971 cu 
1972 — serviciul de presă al 
Casei Albe a anunțat între
vederile din 6 și 7 decem
brie abia cu o săptămină 
avans. Ceremonialul primirii 
redus la strictul necesar, 
și concentrarea în timp 
(20 ore) au avut inten
ția să notifice caracterul 
„pragmatic, dc lucru" al în- 
tîlnirii.

Prioritatea pe ordinea de 
zi a convorbirilor america- 
no-canadiene au deținut-o, 
fără nici o rezervă, chesti
unile de ordin economic. 
După o abordare teoretică 
de către șefii executivi, do
sarul schimburilor industri
ale și comerciale S.U.A.-Ca- 
nada — care se ridică la 
10-11 miliarde dolari anual 
în ambele sensuri — grevat 
de intervenția în ultimul 
timp a unor elemente dete
riorative, a fost plasat spre 
o analizare concretă a deți
nătorilor portofoliilor finan- 

ai celor două țări, 
Connally și Edgar

Benson. In lumea occiden
tală, Canada, al cărei co
merț exterior reprezintă o 
pătrime din produsul națio
nal brut, este cel mai im
portant partener comercial 
al Statelor Unite, deținînd 
un procent superior celui al

Angliei, R.F. a Germaniei și 
Japoniei, luate împreună. 
Potrivii ultimelor date, in
vestițiile globale ale S.U.A. 
în Canada însumează 35 mi
liarde dolari, investițiile di
recte în industrie reprezen- 
tind 22 miliarde dolari. In
teresele americane au ajuns 
astfel să controleze 90 la su
tă din industria construc
toare de automobile, aproape 
jumătate din cea prelucră
toare și două treimi din in
dustria petroliferă. Această 
situație a condus la fortifi-

dit. celor editoare de ziare. 
Guvernul canadian a inter
zis vînzarea către firme din 
Statele Unite a acțiunilor u- 
nor societăți petroliere și a 
unei firme miniere, speciali- 

- zală în uraniu. Limite can
titative au fost stabilite și 
pentru programele de televi
ziune și radio produse în 
Statele Unite și transmise 
în Canada; s-au făcut, tot
odată, încercări de a împie
dica înstrăinarea acțiunilor 
companiilor canadiene.

Obiecțiilor Statelor Unite

f

care

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— La 20 decembrie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit de telecomunicații 
de tip „Molnia-1“. Satelitul 
este destinat asigurării ex
ploatării sistemului sovietic 
dc telecomunicații și de trans
misiuni radio la mari dis
tanțe și transmiterii progra
melor centrale de televiziune 
la punctele rețelei «Orbita*, 
situate în regiunea Nordului 
îndepărtat, Siberiei. Extremu
lui Orient și Asiei centrale.

La bordul noului „Molnia-1" 
sînt instalate aparate de 
comandă și control, de orien
tare, de corectare a orbitei 
și de asigurare a energiei e- 
lectrice necesare, relatează 
agenția TASS. Aparatele sa
telitului funcționează normal.

©Duminică, cinematografele 
din întreaga Italie au rămas 
închise. Cei 20 000 de munci 
tori care deservesc cinemato
grafele italiene au declanșat o 
grevă națională de 24 de ore. 
cerînd încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă și 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață.

© O furtună violentă, 
s-a abătut duminică asupra o- 
rașului argentinean Azul, aflat 
la 300 kilometri de Buenos 
Aires, a provocat importante 
pagube materiale. Vîntul, care 
a depășit în unele locuri viteza 
de 160 kilometri pe oră, a de
teriorat centrala electrică și a 
doborit stîlpi de telegraf și co
paci. Au fost distruse, de ase
menea, numeroase clădiri. Nu 
au fost înregistrate victime o- 
menești.

carea în ultimii ani a unor 
resentimente, precum și la 
tendința canadienilor de a 
obține o mai largă emanci
pare economică în ideea, ex
primată chiar de primul mi
nistru. că în țară trebuie 
„stabilit un echilibru care 
să-i permită să dispună de 
propria ei soartă, păstrînd 
în același timp nu numai ac
cesul la capitalul străin, ci 
și, ceea ce este mai impor
tant, accesul la tehnica mon
dială*. Au fost impuse, ast
fel, un număr de restricții 
companiilor americane ban
care, de asigurări și de cre-

împotriva aprobării unei le
gislații prevăzînd un fond 
de 80 milioane dolari, pen
tru subvenționarea exportu
rilor, înalte oficialități ca
nadiene le-au răspuns că nu 
doresc ca țara lor să expor
te numai materii prime, im- 
portînd produse manufactu
rate din S.U.A. Este de pre
supus că premierul Trudeau 
a făcut cunoscut interlocu
torului său că, pe lingă da
unele suferite în activitatea 
de export, neprecizarea u- 
nei date cînd va fi ridicată 
suprataxa de 10 la sută la 
importuri produce Canadei

noi motive de îngrijorare. In 
scurt timp, această țară ar 
putea atinge o rată de șo
maj de 7,5 la sută, cea mai 
mare din ultimul deceniu — 
și aceasta în condițiile cînd 
în 1972 se așteaptă să aibă 
loc alegeri.

Autoritățile 
nadiene par 
împărtășească 
mulțumindu-se. 
lor autoimpuse acum un an 
pentru sprijinirea economi
ei americane — dolarul ca
nadian a trecut, în acea pe
rioadă, de la cursul de 92.5 
cenți la un curs aproape de 
paritate cu dolarul american 
(frînînd astfel exporturile 
proprii) — Statele Unite se 
pregătesc să adopte noi mă
suri protecționiste ce vor în- 
tîrzia eliminarea recesiunii 
economice suferite de Cana
da.

In ciuda aprecierii purtă
torului de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, că „re
lațiile dintre Statele Unite și 
Canada sînt foarte priete
nești", observatorii politici 
din ambele țări menționea
ză că, fie ele și cordiale, di
vergențele apărute între cele 
două state nu pot fi mini
malizate. S-ar putea astfel 
ca și următoarea întîhrre 
dintre premierul Trudeau și 
președintele Nixon, prevăzu
tă a avea loc în Canada în 
luna martie sau aprilie anul 
viitor, să consemneze stabili
rea unei asemenea situații 
în relațiile bilaterale.

economice ca- 
în prezent să 
opinia că, ne- 

cu măsurile
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Situația

@ Municipalitatea capitalei 
Austriei a botărit majorarea, 
de la 1 ianuarie 1972, a tari
felor la călătoriile cu tramva
iul. Costul biletelăr urmează să 
fie majorat cu 20—100 la sută.

O Agenția T.A.S.S. anunță 
că în regiunea Primorie-.a aval 
loc sîmbătă un cutremur de 
pămînt de gradul 5,5, al cărui 
epicentru a fost localizat la est 
de orașul Sucean. Duminică a 
avut loc un nou cutremur în 
aceeași regiune. Localitatea 
Sucean-nord nu a putut fi a- 
provizionată pentru un timp 
oarecare cu energie electrică.

© Trei persoane înarmate au 
devalizat Banca din orașul ca
nadian Windsor, intrînd în po-

© Reprezentanți ai 
ilor pentru Energia
din Uniunea Sovietică .
au semnat la Bagdad un acord
de cooperare științifică și teh
nică în domeniul utilizării paș
nice a energiei atomice și al 
folosirii izotopilor radioactivi 
în medicină și agricultură. Se 
prevede, de asemenea, acorda
rea de către U.R.S.S. a asisten
ței tehnice necesare în vede
rea dezvoltării capacității unei 
centrale nucleare irakiene, de 
la doi la cinci megawați.

Agenția France Presse a- 
nunță că, după trei zile dc 
lupte îndîrjite, patriot» laoțieni 
au eliberat Valea Ulcioarclor, 
importantă regiune strategică. 
Forțele patriotice au lansat a- 
tacul hotărîtor luni, fiind spri
jinite de un puternic tir de ar
tilerie.

Activitatea de cercetare 
științifică a sateliților 
artificiali „Marte-2“ 

și ,,Marte-3“
(Agerpres). —
a transmis un 
activitatea de

Semrrarea convențiilor
1

dintre guvernul

@ La Cairo au avut loc con
vorbiri oficiale între președin
tele Consiliului Republican al 
Republicii Arabe Yemen, Ab
dul Rahman Iriani, și preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. In timpul con
vorbirilor au fost examinate 
probleme referitoare la situa
ția politică și militară din O- 
rientul Apropiat și la relațiile 
dintre cele două țări.

©. La San Fernando, capita
la provinciei chiliene Colcha- 
gua, 1 330 de țărani au primit, 
în cadrul unei ceremonii ofici
ale, titlurile de 
pentru pămînturile 
în cadrul reformei 
nistrul chilian al 
Jacques Chonchol, 
că în curînd alți 4 000 de agri
cultori vor fi împroprietăriți, 
precizînd că pămînturile nedis- 
tribuile urmează să fie exploa
tate de către cooperativele a- 
gricole.

proprietate 
distribuite 

agrare. Mi- 
agriculturii, 
a anunțat

MOSCOVA 20 
Agenția T.A.S.S. 
reportaj privind ... 
cercetare științifică a sateliți
lor artificiali ai lui Marte — 
„Marte-2" și „Marte-3".

Pentru studierea planetei 
Marte cu ajutorul sateliților ar
tificiali, plasați pe orbite foar
te diferite, pe „Martc-2“ și 
„Marte-3" au fost instalate com
plexe speciale de aparate știin
țifice destinate cercetării carac
teristicilor atmosferei și supra
feței planetei. Experimentele e-

fectuate la bordul celor doi sa
teliți artificiali au și furnizat 
o serie de rezultate științifice. 
Astfel, s-a constatat că in zone
le unde s-au făcut măsurători, 
temperatura nu depășea 15 gra
de C. Interesant este faptul că 
pe partea umbrită a planetei 
a fost descoperit un punct unde 
temperatura este cu 20—25 gra
de mai mare decît cea a zone
lor învecinate. Natura acestui 
fenomen nu a fost încă eluci
dată.

confruntatUruguay
cu o serioasă criză

economica

R. D. Germane și senatul
vest-berlinez

BERLIN 20 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Luni, 20 decembrie, 
au fost semnale la Berlin con
venția cu privire Ja facilitarea 
și îmbunătățirea călătoriilor și 
vizitelor cetățenilor din Berli
nul occidental în capitala și pe 
teritoriul R.D.ă. și convenția 
între guvernul R.D.G. și Sena
tul Berlinului occidental pen
tru reglementarea problemelor 
enclavelor prin schimb de te
ritorii, parafate la 11 decem
brie.

Din partea guvernului R.D.G 
convențiile au fost semnate de 
Gunther Kohrt. secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea Sena
tului Berlinului occidental de 
către directorul senatorial Ul
rich Muller. După semnare, el 

. au făcut declarații în care și-au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatul pozitiv al tratativelor, 
precum și speranța că procesul 
de normalizare a relațiilor din
tre guvernul 
vest-berlinez

R.D.G. și Senatul 
va continua.

din Marea Caraibilor
HAVANA 20. — Corespon

dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : Presa cubaneză 
a anunțat că în urma punerii 
în stare de alarmă a unor uni
tăți navale și aeriene ale S.U.A. 
în Marea Caraibilor, guvernul 
revoluționar al Cubei a hotă- 
rît, la rîndul său, să pună în 
stare de alarmă unități ale flo
tei și aviației militare cuba
neze.

Ziarul „Granma* publică un 
editorial în care respinge de-

clarațiile guvernului Statelor 
Unite în legătură cu captura
rea unei nave-pirat de către 
autoritățile cubaneze. Guvernul 
S.U.A., scrie ziarul, a reacțio
nat pe un ton amenințător îm
potriva Cubei după capturarea 
de către unități de coastă ale 
marinei militare cubaneze a na
vei „.Tohny Express", care, îm
preună cu „Layla Express" și 
alte asemenea nave subvențio
nate de C.I.A., s-au dedat la 
acte de piraterie, introducând

arme și bandiți pe teritoriul 
Cubei.

Amenințările S.U.A., afirmă 
„Granma", vor fi respinse. Au
torităților cubaneze, și numai 
lor, le revine dreptul, în baza 
probelor pe care le dețin, să 
hotărască în privința navelor- 
pirat capturate și să stabilească 
responsabilitățile ce revin fie
căruia dintre membrii echipa
telor navelor respective pentru 
actele comise împotriva Cubei.

© După cum anunță piesa 
indoneziană, la Tribunalul Mu
nicipal din Djakarta se desfă
șoară procesul împotrivii lui 
Revang, activist al Partidului 
Comunist din Indonezia, ares
tat în vara anului 1968 în J.iwa 
de est și care este amenințat 
cu pedeapsa capitală.

Revang a respins categoric 
afirmațiile acuzării, potrivit că
rora evenimentele din 30 sep
tembrie 1965 ar fi reprezentat 
o încercare de 
organizată de 
nist.

O declarație a primului secretar 
al C.C. al P.C. din Uruguay

Guvernele U.R.S.S., S.U.A., Franței și

lovitură de stat- 
Partidul Comu-

s-a anunțat ofi-© La Roma
cial duminică seara noua pari
tate a lirei italiene față de do
larul american. Noua paritate 
este de 568,40
dolar. Vechea paritate era dc 
625 de lire la

de lire ia un

un dolar.

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). 
— Rodney Arismendi, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Uruguay, a subli
niat, într-un interviu acordat 
ziarului „Popular", că țara este 
confruntată în prezent cu o se
rioasă criză economică, ce și-a 
găsit reflectarea în devaloriza
rea monedei naționale, crește
rea costului vieții și a datori
ilor externe. In această situa
ție, a subliniat el, oligarhia au
tohtonă, împreună cu imperia
lismul S.U.A., încearcă să u- 
nească forțele reacționare pen
tru a realiza în practică pla
nul do intensificare a luptei 
împotriva partidului comunist, 
pentru lichidarea alianței for
țelor progresiste din țară — 
Frente Amplio — și pentru li
chidarea ultimelor libertăți dc-

mocratice. In încheierea inter
viului, Rodney Arismencii a 
chemat toate forțele democra
tice, întregul popor Uruguayan 
să-și mobilizeze forțele în lupta 
împotriva planurilor imperialis
mului și oligarhici.

. ------ -f- Marii Britanii
au dat publicității luni, prin intermediul reprezentanților 
lor autorizați, declarații prin care iau cunoștință în mod 
oficial de încheierea între autoritățile germane competente 
a convențiilor și aranjamentelor legate de acordul cvadri- 
partit din 3 septembrie 1971, referitor la Berlinul occiden
tal. Declarațiile exprimă satisfacția în legătură cu înche
ierea acestor convenții și aranjamente.

Data semnării protocolului final asupra căruia au con
venit cele patru puteri va fi stabilit ulterior.

(Agerpres)

Criza guvernamentală
BRUXELLES 20 (Agerpres). 

— Criza guvernamentală din 
Belgia continuă. Regele Baud- 
ouin l-a primit luni pe premi
erul demisionai- Gaston Eys
kens. însărcinat cu formarea 
unui nou cabinet, pentru a se 
informa in legătură cu stadiul 
negocierilor sale cu reprezen-

tanții principalelor partide po
litice. După întrevederea cu 
șefui statului, Eyskens a decla
rat că încearcă să scoată din 
Impus aceste negocieri, subli
niind totodată „gravele dificul
tăți* create misiunii sale de 
dezacordul existent între parti-

din Belgia
dele majoritare (soci a l-creștin 
și socialist). După cum Infor
mează agenția France Presse, 
Eyskens urmează să aibă o no
uă întrevedere cu președinții 
acestor partide, în urma căre
ia va hotărî dacă va continua 
sau își Va abandona misiunea.
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