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rnoi.ETAni din toate țarii.e, uniți va isteagul roșu PlfNARA MMUI Cffllkb. 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Luni 17 Iulie a.c., a avui loc ședința plenară a 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Plenara a adoptai tn unanimitate Tezele asupra 
principalelor probleme cuprinse in raportul care

va li prezentat de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaiișescu, la Conferința 
Națională a P.C.R.

Au fost, de asemenea, aprobate unele măsuri 
cu privire la desfășurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale.
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu,

Un succes grăitor a! întregului popor, condus de partid,
a primit pe guvernatorul militar al 

Statului de sud-est al Republicii

pe calea înfăptuirii marelui obiectiv patriotic Federale Nigeria, general de brigadă,
U. J. Esuene

Cincinalul înainte de termen! Consiliului dc 
Republicii Socialiste 

tovarășul Nicolae 
, a primit, luni după- 

guvcrnatorul militar 
dc sud-est al Repu-

și de Soji Williams, ambasado
rul Republicii Federale Nigeria 
la București.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Vasile Pa- 
tillneț, ministrul economici fo
restiere și materialelor de con
strucții.

Tn cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fosl

Președintele 
Stat al T 
România, 
Ceaușescu, 
amiază, pe 
el Stalului 
blicli Federale Nigeria, general 
de brigadă U.J. Esuene, care ' 
ce o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit 
Patrick Odey Odo, ministrul 
dustriilor și turismului, precum

fa-

« ordale probleme ale relațiilor 
bilaterale, exprimindu-se dorin
ța de a dezvolta și intensifica 
aceste relații, în diverse dome
nii, in interesul ambelor state, 
al cauzei păcii și colaborării in 
lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internaționa
le actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordiala.
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n ajunul marelui eveniment care polarizează în centrul 
său atenția și interesul întregii țări — Conferința 
Națională a partidului, de care, practic, nc mai des

part acum nu săptămîni sau zile, ci ore — opinia publică 
romanească a luat cunoștință de o veste importantă- PRE- 
\ EDERILE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA A TARII PE PRIMUL SE
MESTRU AL ANI LUI 1972 AU FOST ÎNDEPLINITE IN 
BUNE CONDIȚII NI.

Așa cum se arată in Comunicatul Consiliului Economic, 
Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de 
Statistică, in semestrul I 1972, oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, deșfășurînd larg întrecerea socialistă in intîinpi- 
narea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii, pentru în
făptuirea cincinalului înainte de termen, au obținut ÎNSEM
NATE REALIZĂRI IN TOATE DOMENIILE XCTIVITĂ- 
ȚII ECONOMICE. SOCIALE ȘI CULTURALE.

Cifrele și datele comunicatului — tablou sintetic al re
zultatelor muncii rodnice a poporului, strălucită încununare 
a rezultatelor obținute zi de zi în prima jumătate a acestui 
an cu puternice rezonanțe istorice — sint pentru fiecare 
cetățean al patriei însuflețitoare surse de bucurie, emoție, 
mîndrie, încredere și entuziasm. In graiul Ior lapidar și con
vingător aceste cifre demonstrează fără vreo putință de tă
gadă că forțele de producție ale țării se dezvoltă constant, 
in ritm susținut. Dezvoltarea permanentă a potențialului eco
nomic al țării, continuarea procesului de modernizare a 
tuturor ramurilor economiei, valorificarea mai deplină a 
resurselor materiale și umane, avînd ca țel ridicarea efici
enței economice, creșterea producției materiale, sporirea ve
nitului național și, pe această bază solidă, îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al întregii populații — iată ce 
relevă în ansamblul său Comunicatul. Toate acestea schițea
ză tabloul de ansamblu al dezvoltării României de azi. a 
cărui caracteristică principală este progresul neîntrerupt al 
întregii economii, ascensiunea continuă și rapidă a Româ
niei pe calea făuririi unei societăți înaintate.

In INDUSTRIE — ramura conducătoare a economiei — 
am obținut, față de perioada corespunzătoare a anului tre
cut. UN SPOR DE PRODUCȚIE DE 12,6 la sută, înregis- 
trînd ritmuri înalte mai ales în ramurile de bază, hotărîtoa- 
re pentru dezvoltarea întregii economii. DINAMICA PUTER
NICA A INDUSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE ESTE VAST 
RELEVATĂ DE FAPTUL CĂ PRODUCȚIA REALIZATA 
IN SEMESTRUL I AL ANULUI 1972, DEPĂȘEȘTE PRO
DUCȚIA ÎNTREGULUI AN 1965. Este deosebit de impor
tant că această creștere s-a obținut în condițiile înfăptuirii 
sarcinilor stabilite de partid pentru ridicarea nivelului cali
tativ al activității economice, creșterea eficienței economice, 
obiectiv fundamental al actualului cincinal. S-au introdus în 
fabricație noi mașini, instalații și utilaje cu parametri teh
nici funcționali superiori, a sporit gradul de prelucrare și 
valorificare a materiilor prime, s-a îmbunătățit gospodărirea 
resurselor materiale, a crescut productivitatea muncii, pe 
seama căreia s-a realizat aproape 60 la sută din sporul pro
ducției globale industriale

In AGRICULTURĂ — a continuat dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale, s-au extins suprafețele iri
gate. au fost date in funcțiune noi capacități de producție 
in complexe de tip industrial pentru creșterea și ingrășarea 
animalelor și păsărilor, s-au livrat cantități sporite dc în
grășăminte chimice.

Succese importante au fost obținute in înfăptuirea am
plului program de INVESTIȚII care vizează punerea în 
funcțiune și darea in folosință a unor noi obiective menite 
să contribuie la dezvoltarea economică și social-culturală a 
întregii țări. Au fost puse în funcțiune 121 capacități de pro
ducție industriale principale și au continuat intens lucrările 
de construcții pe șantierele unor mari obiective de investi
ții.

Așa cum se relevă în Comunicat, ritmul susținut dc 
dezvoltare al economici naționale a permis CREȘTERE \ IN 
CONTINUARE A NIVELULUI DE TRAI MATERIAL Șl 
( l LTURAL AL POPORULUI. Au crescut veniturile popu
lației și consumul de bunuri Și servicii, au fost îmbunătă
țite condițiile de muncii, de locuit și de odihnă. In acest 
sens merită să fie relevat că volumul mărfurilor vîndute 
prin comerțul socialist a fost în semestrul I 1972 cu 7,8 la 
sută mai mare decît in perioada corespunzătoare a anului 
precedent, depășindu-se prevederile de plan, iar fondurile 
alocate dc stat penlru finanțarea invățămintului, activității 
culturale și alte nevoi sociale au însumat 19,1 miliarde lei — 
cu 1,9 miliarde Iei mai mult decît in perioada corespunză- 
tore a anului trecut.

In^acest rodnic bilanț de înfăptuiri pe toate tărimurile 
— rezultat al muncii entuziaste a întregului popor român 
pentru înfăptuirea grandiosului program elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră — minerii, toți oa
menii muncii din bazinul nostru carbonifer văd înglobată 
și munca loc plină de pasiune și dăruire pentru creșterea 
puterii economice și înflorirea patriei. Cărbunele propulsat 
din adincurile Văii Jiului în cantități fot mai mari 
către cocseriile Hunedoarei și Călanului, către marile 
uzine producătoare de energie electrică, către consu-

• Au fost puse în funcțiune 121 capacități de producție industriale 
principale • Volumul schimburilor comerciale externe a crescut cu 12,7 la 
sută • Populația țării a fost la 1 iulie 1972 de 20 660 000 locuitori — cu 190 
mii locuitori mai mare față de 1 iulie 1971 •Numărul salariaților a crescut 
cu 300 000 ajungînd la 5,5 milioane ® Veniturile bănești ale populației, ob
ținute de la sectorul socialist au fost la 1 iulie 1972 cu 8,3 la sută mai mari 
față de semestrul I al anului 1971 • Volumul mărfurilor vîndute prin co
merțul socialist a fost în semestrul I 1972 cu 7,8 la sută mai mare decît în 
semestrul I al anului trecut • Cheltuielile statului pentru învățămînt, ac
tivități culturale, ocrotirea sănătății și alte nevoi sociale au însumat în 
semestrul I 1972, 19,1 miliarde lei — cu 1,9 miliarde lei mai mult ca în 
perioada corespunzătoare a anului trecut • S-au dat în folosință 15,2 mii 
apartamente, din fondurile statului și 13,5 mii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului.

In cinstea Conferinței Naționale a P. C. R

Roadele 
inițiativei

Succese ale 
ceferiștilor

do 
in-

nan sentiment acut și to- 
Bj nifiant al timpului o 

neabătută voință de 
-i accelera pulsațiile și de 

a fructifica la nivel superior 
ritmul de extracție al cărbu
nelui — iată ce se degajă din 
atmosfera de muncă a colec
tivelor miniere în aceas
tă perioadă premergătoa
re Conferinței Naționale a 
partidului. Acum, pasionan- 

dispută pentru ocupa- 
primului loc este și 
dinamică, faptele fi

ind singurul criteriu de a- 
preciere. Și ele atestă reali
zări deosebite. Iată, de pildă, 
pînă la sfîrșitul săptămînii 
pe care am încheiat-o, ex
ploatările miniere LUPENI, 
VULCAN, și LIVEZENI s-au 
situat în primele rînduri — 
cu sarcinile economice la zi 
îndeplinite și chiar depășite.
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Graiul faptelor.

Sa poate 
mai mult...
'IIN/IIININIINIfnill/nn/IIM

Inițiativa „două cicluri în 
plus pe lună în fiecare aba
taj frontal" și-a găsit terenul 
de desfășurare cel mai fertil 
tocmai în sectorul din care 
comunistul Petre Constantin 
a lansat-o către toți minerii 
din Vale, sectorul IV al mi
nei Lupeni. Roadele ei au 
fost culese și în luna trecută, 
cînd planul producției de 
cărbune al colectivului a fost 
depășit cu peste 2 000 tone, 
dar ele continuă să se vadă 
și acum cînd, în prima jumă
tate a lunii iulie, plusul de 
cărbune cumulai pe sector 
totalizează 1 064 tone. Apor
tul la aceste rezultate este a- 
tit al brigăzii lui Petre Con
stantin care a extras în a- 
ccastă perioadă o producție 
suplimentară de cărbune de 
700 tone, obținută prin rea
lizarea unei avansări superi
oare cu un ciclu complet ce
lei planificate, cît și al altor

Rod al muncii plin de 
răspundere a’- tuturor salaria- 
ților stației C.F.R. Petroșani, 
angajamentele sporite în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului au fost realizate 
încă de la sfîrșilul lunii iu
nie. Ca urmare a bunei or
ganizări a muncii și întăririi 
disciplinei în muncă, a fost 
redus timpul de staționare a 
vagoanelor la încărcare des
cărcare cu 1,94 la sută față 
de prevederi, a tranzitului cu 
manevră cu 1,95 la sută, iar 
timpul de staționare fără 
manevră cu 2,95 la sută. To
najul transporturilor expedia
te a fost totodată sporit cu 
1,056 la sută față de plan.

Succesele aparțin deopotri
vă acarilor, manevranților, 
impiegaților de mișcare din 
turele conduse de Constantin 
Jumanca, Sabin Enășescu și 
Ioachim Oprea.

Rezultate bune au obținui

Dimincață, după pontaj, lă
cătușul comunist Toma Va
ier — un tînăr deosebit de 
harnic care conduce o briga
dă destoinică și pricepută în 
construcții metalice Și monta
je, — a fost chemat în biroul 
secției preparare. Se inten
ționa să i se încredințeze o 
nouă lucrare, o instalație dc 
transport care să creeze po
sibilitatea livrării de cărbune 
din sortul 0-80 mm din pro
ducția minei Petrila la ter
mocentrala Mintia. A urmat o 
scurtă discuție între lăcătuș 
și maistru) mecanic 
Horga.

— Să examinăm mai 
locul de amplasare — a 
lînărul Toma Vaier.

Coi doi au coborî! scările 
spălătoriei spre cota 5 600 
unde urma să fie ampla
sată noua instalație. Soluția 
constructivă cea mai eficien
tă și cea mai puțin costisi-

Așadar, o întrecere care se 
soldează permanent cu reali
zări sporite și cu satisfacția 
muncii implinile.

Nu există abataj și sector 
de producție in Vale in ca
re, să nu se fi petrecut ceva 
deosebit. Ritmul crescind al 
producției are legile lui, are 
rigorile lui. A-ți realiza sar
cinile de plan a devenit im
perativul cotidianului, 2 000 
tone in plus la sectorul II de 
la mina Vulcan; 1 100 tone 
peste plan la aceeași mină; 
4 700 tone de cărbune peste 
plan ale sectorului V de la 
mina Lupeni; 6 500 tone in 
plus la sectorul II și 1 500 la 
sectorul I de la Uricani. Re
zultate asemănătoare au ob
ținut și sectoarele II de la 
Lonea, I și IV de la Petrila, 
III de la Dilja. înfăptuirea 
angajamentelor — iată un 
criteriu ce-și găsește confir
marea in fapte. Este o ur
mare firească a eforturilor 
conjugate ale minerilor, a 
măsurilor energice adoptate 
de către comitetele oamenilor 
muncii pentru rezolvarea 
problemelor producției.

Toate aceste succese vin in 
sprijinul ideii că minele din 
Vale își pot îndeplini sarci
nile de plan. In clipa cînd 
se pregătesc pentru tipar a- 
ceste rînduri, peste 15 sectoa
re productive din bazinul 
Văii Jiului sint cu planul în
deplinit, din care 9 cu depă
șiri de peste 1 000 tone căr
bune.

...Iată citeva fapte și cifre 
cu care minerii noștri intim- 
pină Conferința Națională a 
partidului. Intr-adevăr, de la 
Lonea la Uricani colectivele 
exploatărilor miniere se stră
duiesc să folosească din plin 
toate resursele pentru spori
rea eficienței economice și, 
implicit, pentru respectarea 
angajamentelor asumate 
întrecere.
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Ploua torențial și apele repezi de munte se juc 
lovani, cu trunchiuri de arbori. In biroul inginerului șef, te
lefonul suna neputincios. Plecase la ora? ? In fond era nor
mal. Era simbătă după-amiază și eu toate că avea regim de 
șantier, — de 10 ore, — cele 10 ore de lucru ale inginerului 
se terminaseră de mult, acum la căderea serii. Și totuși, ingi
nerul nu plecase. Intîrziase peste program 3 ore, iar acum 
cobortse spre baraj. Privea apa (oare apă era amestecul acela 
de noroi, de trunchiuri, de bolovani?), apoi a coborit spre baza 
barajului. A făcut o măsurătoare, un calcul. Citeva ordine
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s luliu Damian
Citiți reportajul in

Pe podiumul de onoare
BRIGĂZILE CU CELE MAI 
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scurte și apoi un strigăt: „La ape!" cine-l rostise?). Inginerul 
a intrat primul. S-au dezbrăcat tăcuți și alții. Cițiva au rămas 
pe mal. Le aruncau jringhii oamenilor din viitoare. Și oamenii 
legau cu funii buștenii... Cei de pe mal îi scoteau afară. Intre 
timp se înnoptase de-a binelea. Orele se scurgeau inebunite. 
La ora 0,15 intervenția se terminase. Și atunci, răgușit, ingi
nerul a strigat oamenilor că a doua zi să vină la lucru cine 
vrea, restul să stea acasă să se odihnească. Și i doua zi au 
venit toți...

Am stat atunci de vorbă cu inginerul șef despre oameni, 
despre ape, despre realizări. A refuzat să dea vreun nume. 
„Toți, absolut toți"...

Apoi ochii negri ai inginerului au privit undeva in gol. 
„Ai privit vreodată vreun riu după o ploaie ca asta ? 

Apa nu crește centimetru cu centimetru. Se adună parcă și 
deodată nivelul apei crește cu doi metri, ca un val uriaș care 
rămine".

l-am cerut inginerului valoarea intervenției din noaptea 
trecută. I

„Trei ani buni de muncă" — a fost răspunsul.
Am povestit acestea rămiuind dincolo de SPECTACU

LOSUL narației cu imaginea de neuitat a oamenilor pentru 
care eroismul devenise ceva comun. Nu-mi venea să cred : \
aceiași oameni, care, cu o zi înainte, salvaseră bunuri de mi- » 
lioane, care ciștigaseră trei ani buni de muncă, acționau liniș- • 
tiți, se strigau unul pe altul, descărcau roca. Aceiași oameni... \

Acum, in preajma Conferinței Naționale a partidului a- 1 
semenea întimplări (și cîte altele.') constituie un superb orna- 1 
giu pe care oamenii muncii îl aduc partidului. »

Lucian STROCllI
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sporire cu

derii morale și prof, „tonale. 
Oricine ai fi, de ori unde ai fi, 
și oricare ți-ar fi construcția 
caracterologică și temperamen
tală !...

împlinirea idealurilor

a-

muncii in 
a crescut

minelor cu 
a făcut ca

mo- 
gra-

• F.F.A. 
este, azi, cea mai mare fabri
că de celofibră din țară.

• Dotarea 
sini modeme 
duJ de mecanizare o transportu
lui in abataje să crească de la 
#9,4 Io sută Io 95,7 Io sută.

Prestigioasa Fabrică 
de slilpi hidraulici Vul 
ian (vedere interioară)

d lupeniul — ceo mai mare 
mina din Valea fiului — și-a 
mărit capacitatea de extracție, 
in utlimii ani, cu peste 182 000 
lene.

pe post la
fruct al 
nii, file 
mărețe.
Văii se

locuri
mărinimos înzestrate de

Text : Viorel TEODORESCU 
Foto : Ion LICIU

• Reoiizările O.C.L. Alimen
tara in cinci ani: 1 555 984 
mii lei.

d Pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor, in 1970 s-au cheltuit 
pe medicamente 9 500 000 lei, 
cu 1,5 milion in plus față de 
1965.

• Capacitatea de producție 
a minelor din Valea Jiului a 
crescut de la 5,7 milioane tone 
in 1965 la 7,9 milioane tone in 
1970, reprezentind o 
38,6 la sută.

• Productivitatea 
industrio carboniferă 
de la 58 604 lei pe salariat m 
1965 la 79 841 lei pe solariat 
in 1970, randamentele sporind, 
rn același interval de timp, de 
Io 1,296 tone 
tone pe post.

• Trustul de construcții a o- 
feriț oamenilor muncii din Va
leo fiului, in perioado 1966- 
1970, un număr de 6 983 apar
tamente, dintre care : 1 657 la 
Petroșani, 1 667 la Petrila, 2 013 
lo Vulcon, 1 336 la Lupeni și 
240 la Uricani.

Pe strada principală, în
țesată de magazine, ne
gri de cărbune, cu casca 

cap și cizme de cauciuc, pli- 
de lut. în picioare — de par- 
n-ar Ji observat că ajunse

seră afară, in plin soare, sau 
poate pentru că lumina zilei 
a ajuns să aibă aceeași impor
tanță pentru ei ca și priveliș
tile din subpăminturi, contopin- 
du-se intr-un mod de viață uni
tar — ușor aplecați înainte, cu 
pas agale, semeț, de parcă ar 
purta, și pe artera populată a 
orașului, aceeași lumină care-i 
■■ălăuzește in galerii, mergeau 
doi mineri. Ii urmăream cu pri
virea, i-am condus îndelung și, 
deodată, ochii, dar nu numai 
ochii, cred că întreaga făptu
ră, mi s-a umplut de un sen
timent deosebit Vizitasem, pen
tru prima oară, o mină, cobo- 
risem - disimulindu-mi, pe 
cit a fost posibil, o oarecare 
teamă / — acolo, jos. in galerii 
și tuneluri in pantă, intr-un 
abataj incins, străfulgerat de 
negrul cărbunelui și încercam, 
acum, in stradă, să-mi ordonez 
impresiile, să le stivuiesc, pen
tru a putea mai ușor să le 
transpun țn_ forma literelor de 
plumb. Ii urmăream pe cei 
doi și mă gindeam la o întîm- 
plare, auzită cîndva — cea a 
ospătarului care, spre a-și răs
cumpăra unele greșeli, a plecat 
la „munca de jos", in mină, 
pentru ca, după citeva zile, 
sleit de puteri, să se reîntoar
că la vechea-i meserie, jurîn- 
du-și că, de atunci înainte, da
că un miner va intra în restau
rantul in care el va servi, 
cesta va fi așezat la cea mai 
bună masă și onorat ca un mu
safir de mare preț... Și-am a- 
juns, atunci, la o concluzie- 
crez: oricine ai fi, contactul 
"u mina îți ridică, la un grad 
nebănuit, sentimentul răspun-

De ce am început cu 
aceste notații pur per
sonale ? Simplu. Pen

tru că, în acea zi, atunci, de
mult, cind am înțeles cu ade
vărat ce înseamnă un miner, 
in accepțiunea încărcată de a- 
dinci semnificații a cuvinlului, 
ani avut și revelația înțelegerii, 
la cota înaltă a contempora
neității, a profundelor transfor
mări intervenite în anii puterii 
populare în Valea Jiului, cres- 
cendo-ul lor intens de azi spre 
miine. De atunci, exact din a- 
cea zi, cred cu fermă convin
gere că e absolut exclus să 
pricepi cum de a fost posibil 
— și este — qcest perpetuu salt 
înspre mai mult și înspre ma 
bine, atit de vădit azi, aici, ș 
cu util de grandioase ilustrăr 
palpabile, dacă nu înțelegi ș 
apreciezi, așa cum a înțeles ș 
apreciază partidul nostru, mim 
ca minerilor.

Ne-au preocupat și ne preo
cupă, e foarte adevărat, abso
lut toate formele vieții citadi
ne ; dar, dacă dintre acestea, 
necesitatea ridicării economice 
fi social-culturale a acestui pe
rimetru terestru care este Va
lea Jiului, ca a tuturor zone
lor țării, esențială amplului pro
ces de industrializare socialistă 
pe care-l trăim, s-a pus 
deosebită acuitate, aceasta 
datorește și faptului că aceste 
meleaguri sint leagănul luptei 
pentru mai bine și al vieții tu
multoase ale minerilor.

Tot ce vedem azi în Vale, tot 
ceea ce se proiectează pentru 
a fi împlinit intr-un viitor a- 
propiat, este destinat asigurării 
unui nivel de trai cit mai ri
dicat harnicilor mineri...

V
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...Valea Jiului - 1966... 
...Valea Jiului — 1972...

V-ați gindit, măcar o singură dată, ce va 
îevoit să facă, in chiar primul moment, un oare

care turist neinițiat care, poposind aici, la noi - o 
dată cu inserarea, cind ghirlandele de lumini 
punctează, in negura prăvălită intre munți, așeză
rile fremătind de viață ale Văii Jiului - nu are 
asupra sa decit un... ghid al Petroșaniului, sâ-i 
zicem, de acum 10 ani ? Categoric, va trebui să-i 
dovedească inutilitatea, azvirlindu-l cit colo...

E cu totul alta cartea de vizită a Văii Jiului 
de azi. Numai privindu-i, instantaneu, peisajul, a- 
proope unic in Carpații noștri, și nu se poate sâ 
nu observi cit de masive au fost, in ultimii ani, in
tervențiile omului, cit de mult s-a putut construi 
pe o vale îngustă, intr-un „compartiment" de țară 
profund și întortocheat !

Angrenată total in măreața operă de desă- 
virșire continuă a multilateralei personalități a 
României socialiste, Valea Jiului trăiește cu ade
vărat o nouă tinerețe. Dacă dinfr-un elicopter ai 
intenționa să cuprinzi cu privirea tot ce s-a con
centrat in depresiunea Petroșaniului, pe calea 
sculptată de apele Jiului - rețeaua de drumuri și 
cartiere noi, turnurile impunătoare cu terase și 
ferestre panoramice ale minelor, amplasate dea
supra celor 500 de kilometri de galerii din adin- 
curi, marile uzine de preparare, steaua Paroșeniu- 
lui, hamacurile metalice de peste șosele și linii fe
rate, cu liniștitele corfe ale funicularelor, munții „le
gați" in cabluri și presărați cu piloni - imaginile, 
Iii sigur, deși caracteristice, sint incomplete.

Sub arcul voltaic de lumină albă, vie, al po
liticii partidului nostru, machetele de ieri au de
venit șantiere, șantierele - construcții, construc
țiile - unități industriale tumultuoase sau „salbe" 
de locuințe pentru fiii Văii. Azi, bazinul carboni
fer al Văii Jiului este socotit un adevărat nod in
dustrial al României socialiste. De aici, de la noi, 
din fintinile uriașe ale celor 10 mine, pornește pes
te 95 la sută din cărbunele livrat industriei side
rurgice și 45 la sută din acela destinat scopurilor 
energetice. Impresionanta explozie economico (oa
re, nu se poate vorbi despre așa ceva, cind rod al 
ultimilor cinci ani este și mino Livezeni și mina 
Bărbâteni și Fabrica de stilpi hidraulici de la Vul
can și brichetele Coroeștiului și... ?) modifică, de 
Io an Io an, nu numai peisajul liniștit de altădată 
al dealurilor și văilor, dar și modul de viață, de o 
gindi al oamenilor. Păralel cu cheltuielile pentru 
modernizarea intregii industrii a Văii Jiului - 
cit de variată este aceasta : carboniferă, anexă 
exploatărilor carbonifere, metalurgică, chimică, 
materialelor de construcții, a prefabricatelor și 
lemnului, textilă, alimentară și a energiei electrice! 
- s-au făcut și continuă s8 se facă eforturi deose
bite pentru imbunătățirea condițiilor de trai ale 
tuturor celor ce muncesc in „valea cărbunelui", de 
transformare a întregului peisaj de pe Jiul supe
rior. Geometria noilor cartiere de blocuri semețe, 
zvicnind pe verticală și alungindu-se pe orizontală 
de la an la an, in egală măsură „desenate" la 
Petroșani și Petrila, la Vulcan și Uricani, numeroa
sele așezăminte social-culturale nu numai că ex
taziază, dar conferă așezărilor noastre noi valen
țe, atribute ale căror dimensiuni, în urnă cu ani, 
nici măcar nu puteau fi bănuite.

Să ne imaginăm cum va arăta Valea Jiului in 
.980 - cind producția de cărbune extras intr-un 
deceniu o va depăși pe cea produsă de acest ba
zin intr-o sută de ani ! - avind in vedere doar 
tempo-ul de construcție socialistă al ultimilor ani ? 
E foarte greu. Azi se lucrează mai bine decit ieri, 
miine se va lucra mult mai bine decit azi. Și, cine 
știe dacă munții de cărbune și fluviile de energii 
ce vor curge, intre timp, spre țară, de aici, nu ne 
vor determina, in 1980, să depunem la... muzeul de 
’storie chiar si „eticheta" Văii Jiului din 1972 !...

Semețe, elegante 
confortabile, blocurile 
de locuințe impinzesc 
Valea de la un capăt la 
celălalt.

meliorate a cărbunilor și de 
brichetare, in gatere și atelie
re metalurgice, pe schelele im
punătoare ale șantierelor de 
construcții, în unitățile de va
lorificare a imensei bogății de 
aur verde, la Paroșeni, acolo 
unde reziduurile de cărbune 
se transformă in mii și mii de 
Icilovați, și la „Viscoza", pre
tutindeni, in. această minunată 
Vale a Jiului care-și priveș
te cu deplină încredere viito
rul^ s-au scris și se scriu zilnic, 

neîntreruptelor străda- 
de realizări și izbinzi 
Cu fiecare an „fața* 
îmbogățește. Se com

pletează....
Rezervele de cărbuni, existente 

au impus transformarea radi
cală a acestei regiuni menite 
să „hrănească" industria Româ
niei socialiste. Au fost deschi
se, in ultimii cinci ini, două 
mine no» : Bărbăteni. Livezeni.- 
Pădurii coșurilor de -fabrici șt 
uzine li s-au adăugat cele de 
la Vulcan (Fabrica de stilpi 
hidraulici) și Fabrica de briche
te.

Buchetul construcțiilor 
cial-culturale crește văzind 
ochii. Policromia „paletei"

so- 
cu

- ur
banistice conferă un farmec a- 
parte, propriu, acestor 
at it de 
natură.

i, băr-
. . . . J de

nobile idealuri și plini 
încredere în viitorul 

nostru luminos, am pășit în 
cincinalul 1971—1975. I-am în
trevăzut, încă de pe atunci, 
trăsăturile definitorii. Știm că

Cu ÎS luni in urină, 
bătește, însuflețiți

• se deosebește calitativ de toate 
cele pe care le-am străbătut.

Prin fapte de muncă măre
țe, demne de vremile pe care 
le trăim, impulsionate de im
portantul eveniment istoric ce 
se va desfășura in următoare
le zile, Conferința Națională a 
partidului, minerii, energeticie- 
nii, -constructorii, întreaga su
flare a Văii Jiului iși exprimă, 
cu convingere, adeziunea tota
lă la marea chemare care a 
cuprins țara : CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN I

imfonia muncii entu
ziaste, muzica aceas
ta, in același timp și 

gravă și plină de elanuri, eu 
tonuri suave și eroice, muzica 
aceasta este oare destina
tă ascultării pasive ? Poa
te, oare, cineva sâ stea 
de-o parte, cind această 
muzică eu înălțări și strigăte 
eroice, nu numai că fascinea
ză și incendiază conștiințe, dar 
at ruge ca un magnet cu puteri 
herculeene ? Nu știu, nu-mi a- 
mintesc să fi știut vreodată, 
care este și cum arată cel mai 
prețios giuvaier. Nici nu simt 
tentația de a afla. Cred insă 
— și mărturisesc, cei ce smulg 
adîncurilor diamantul negru 
m-au determinai s-o fac — că 
nu poate fi nimic mai scump, 
azi, mai prețios, mai de valoa
re, ca sentimentul (oricit ar 
părea de uzată expresia, nici 
nu mă gindesc s-o evit) datoriei 
împlinite. Superb sentiment 1 
Și măreț .'

De aceea, și numai de aceea, 
saltul spectaculos spre viitor 
ne "ere nouă, tuturor, să in
trăm, cu întreaga energie. în 
marele torent îl celor ce con
centrează. zi de zi, dimensiu
nile timplui...

S S-au construit și pus 
luncțiune, in ultimii cinci ani, 
Fabrica de stîlpi hidraulici Vul
can, cu o capacitate de 15 000 
bucăți/an, instalația de briche- 
tare a cărbunelui de la Coro- 
ești, cu o capacitate de 600 000 
tone pe an, ateliere mecanice 
pentru întreținerea și repararea 
utilajului minier la Paroșeni, 
Lupeni, Uricani, Dilja, Coroești 
Lonea și Vulcan.

* Au mai fost construite : 3 
complexe comerciale, 5 cămi
ne muncitorești, un club studen
țesc, școli, grădinițe, un depozit 
de mobilă și două silozuri pen
tru legume și fructe.

• In cinci ani, O.C.L. Produ
se industriale o vindut : 33 146 
televizoare și aparate de radio, 
10 904 aparate electrice de spă
lat, 7 312 frigidere. De aseme
nea, mobilă în valoare de 
143 722 mii lei, confecții de 
270 496 mii lei, încălțăminte 
- 157 799 mii lei.

Aici, in creșe și că
mine, copiii muncitorilor 
mineri ai Văii Jiului au 
asigurate excelente con
diții de manifestare și 
definire a personalității 
lor
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In înfîmpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii Cincinalul in patru ani ai jumătate!

PE PODIUMUL DE ONOARE
BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE

(ci mai bani din... cci mai buni
• O cale ce duce spre succes — continuitatea în mutică • Nu vorbe, ci fapte • Cifrele, 

cînd e vorba de realizări, își au rolul lor • întrecerea cu ceilalți, e în primul rînd. o întrecere cu 
(ine însuti

(Urmări din pag. 1)

Roadele 
inițiativei 

«Iou3 brigăzi de mineri fron- 
bilișli, Vasile Caila și Ion So
lomon. brigăzi ce obțin pe 
scama avansării cu un ciclu 
in plus in primele 15 zile ale 
lunii o producție do 600 și 
respectiv 320 tone cărbune 
peste sarcina preliminată.

Rezultate asemănătoare sini 
prezente și în abatajul 4 
vest, curățire șcarpă, unde 
plusul de r.lrbune obținut de 
brigada de tineret condusă 
de Ion Mondoca, in prima ju
mătate a lunii, este de 180 to
ne.

Succese 
ale ceferiștilor 

de asemenea, muncitorii, in
ginerii șl tehnicienii secției 
L/4 Petroșani, in activitatea 
de inlreținere a liniei — în 
stare să suporte vitezele și 
tonajele spdrite în depline 
condiții de siguranța.

Salariații secției L/4 au re
alizat, în primul semestru al 
anului o depășire a produc
ției globale planificate cu 
1,45 la sută, iar a producti
vității muncii cu 4,70 Ia su
tă — succese care au contri
buit la obținerea de econo
mii la prețul de cost in va
loare de 143 000 Ici față de 
angajamentul anual inițial de 
80 000 Iei.

S-au evidențiat colectivele

Un obișnuit 
al panoului de onoare

Un vagon de rale ferată — o părticică din 
lanțurile călătoare — poale înmănunchia frag
mente de biografii esențiale, definitorii. Adrnițind 
supranaturala stare în care un asemenea vagon 
se mai poate numi și „de ajutor" atunci, oriei! 
<j. rărea de curios, oamenii, stabili de altfel în

'ir' w rw. i iînnoiiHii iwmiîibiiiii ■ inii. wtu i ?i - • - zm

• Este omenește să știi că în orice 
uzină nu se prelucrează numai me
talul ci și omul;

® Să iubim ceea ce facem cinstin- 
du-ne meseria;

• Ușurindu-nc munca ridicăm și 
productivitatea;

® E o datorie să fii în primele rîn- 
dtiri, o cinste;

• Inovațiile sînt bucurie pentru mine 
și daruri pentru tovarășii mei.

fmnniiiMînnținwBowiiJiiîiii'! iiisbuimiii iiwiuiFjiiiitiiHmiiuiiiaiiiiiiio^-) i «i 

altfel de cum e... (Vagonul ăsta a fost prezent I i 
ridicarea locomotivelor deraiate la Slrîmbuța, la 
Paroșeni, Vulcan, peste tot acolo unde s-a intim- 
plat o deraiere!) Și inovațiile?!... Dacă mi s-a 
părut că un dispozitiv sau o mușină nu dă randa
mentul dorit, nu este economicoasă, an» propus 
o îmbunătățirA Dacă a mers, a lost adoptată-." 

Acestea sînt spusele unui om care a avut un 
cuvînl de greutate pentru mai toate modificările 
făcute în atelier, în vagonul de ajutor, la loco-
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Manifestări închinate 
Conferinței 

Naționale

Sesiunea Consiliu Sofia

a P. C. R
Luni, a avut loc în Capitală 

vernisajul expoziției de artă 
plastică, reprezentativă manifes
tare culturală pe core creatorii 
plastici din întreaga țară o de
dică Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

Deschisă sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste și Uniunii Artiștilor 
Plastici, expoziția este organiza
tă in trei mari săli bucureștene: 
Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România — unde sînl 
expuse lucrările de pictură și 
sculptură, Sala mică a Palatului 
— unde sînl reunite lucrările

dc qrafică și sala Dalles — lu
crări de artă decorativă (tapi
serie, ceramică și sculptură în 
lemn).

In iele trei săli ale expoziți
ei, sînl înmănunchiatc peste 400 
de lucrări selecționate dintre 
cele mai valoroase și semnifica
tive creații realizate în ultimii 
ani de artiști plastici vîrstnici 
șl tineri. Ele redau în imagini 
sugestive activitatea creatoare, 
avîntată, a oamenilor muncii 
din patria noastră pentru edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru ridica
rea României pe noi trepte 
civilizație și progres.

lui Economic și
Social al 0. N. U.

Adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 30 de ani de ia 

crearea Frontului Patriei

Marele carnaval 
de la Havana

HAVANA 17

de

Conferința internațională
de solidaritate cu Irakul

BAGDAD 17 (Agerpres). — La 
lucrările Conferinței internațio
nale de solidaritate cu Irakul 
îau parte delegații din 45 do 
țari ale lumii. Din partea țării 
noastre participă o delegație a 
Uniunii Generale a sindicatelor, 
condusă de Corvin Smărăndes- 
cn. «ecretar al Uniunii Sindica
lelor din întreprinderile indus
triei miniere, petrol, geologic, 
și energic electrică.

Dochizînd lucrările conferin
ței. in numele președintelui I- 
Irakului. Ahmed Hassan Al Bakr 
ministrul industriei, Taha al Ja- 
zrawi membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, a 
exprimat recunoștință delegați
ilor pentru sprijinul pe care îl 
acordă țării sale în lupta îm
potriva imperialismului. Provo
cările imperialismului s-au in
tensificat îndeosebi după ce Ira
kul și-a consolidat relațiile de 
prietenie și colaborare cu țări 
Ic socialiste, a spus el. Imperia
lismul folosește cele mai diferite 
forme de luptă, între acestea un 
rol primordial revenind compa
niilor petroliere. Independența 
națională a Irakului, a spus mi
nistrul, r.u este posibilă fără ob
ținerea independentei economi-

ce, caro, la rîndul ei, nu este 
posibilă fără eliberarea de sub 
dominația monopolurilor impe
rialiste. Naționalizarea proprie
tăților companiei „Irak Petrole
um" a reprezentat o transpune
re în viață a lozincii „petrolul 
arab — arabilor".

GENEVA 17 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul sesiu
nii Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), ca
re se desfășoară la Geneva, re
prezentantul Republicii Chile, 
Hernan Santa Cruz, a acuzat 
Trustul Internațional Telephone 
and Telegraph (I.T.T.) de „ames
tec în treburile interne ale țării 
sale, în intenția vădită de a 
provoca o răsturnare a guver
nului președintelui Salvador Al
lende. Există probe indiscutabi
le — a spus el — că firma I.T.T. 
a încercat să creeze în Chile 
condiții care să favorizeze de
clanșarea unei lovituri de stat. 
Aceste plănui i constituie un a- 
mestec flagrant în treburile In
terne ale statului chilian și o 
tentativă de răsturnare a gu
vernului".

Delegatul chilian a propus 
formarea dc către secretarul ge
neral al O.N.U. a unei comisii 
de experți, care să studieze 
„rolul corporațiilor multinațio
nale și impactul lor asupra pro
cesului de dezvoltare din state
le în curs de dezvoltare și a re
lațiilor dintre state".

SOFIA 17 (Agerpres). — In 
prezența Iul Todor Jivkov, prim- 
secrctar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, 
și a altor conducători de partid 
șl de stal bulgari, la Sofia a a- 
vut loc, luni, adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a 30 de 
ani de la crearea Frontului Pa- 
Iriei anunță agenția B.T.A.

Gheorqhi Traikov, președinte
le Consiliului Național al Fron
tului Patriei, a prezentat un ra
port cu privire la activitatea or
ganizației. Vorbitorul a sublini
at, printre altele, „meritele isto
rice ale frontului în victoria 
răscoalei populare din 9 sep
tembrie 1944, lichidarea monar
hiei și crearea Republicii Popu
lare Bulgaria". Vorbitorul a re
levat apoi realizările Frontului 
ir. opera de construire a socie
tății socialiste dezvoltate, con
dusă de Partidul Comunist Bul
gar.

Raportul a evidențiat, în con
tinuare, realizările obținute de 
Bulgaria socialistă în domeniile 
social, economic și cultural, sub
liniind că au fost create condi
țiile pentru ridicarea rolului or-

în 
în

ganizației în viața socială, 
sistemul conducerii sociale, 
conformitate cu fundamentarea 
științifica a sarcinilor Frontului 
efectuată de cel de-al X-lea Con
gres al P.C. Bulgar.

Raportorul a arătat, în conti
nuare, că Bulgaria militează 
pentru consolidarea unității șl 
coeziunii țărilor socialiste, de
pune toate eforturile pentru 
lărgirea relațiilor de bunăveci- 
nătate și dezvoltarea colaboră
rii în Balcani. Prin politica sa 
externă. Bulgaria socialistă con
tribuie la victoria forțelor pă
cii și consolidarea securității in
ternaționale.

— Coresponden
tul Agerpres, Victor 
transmite: Marele 
tradițional de la Havana a în
ceput, simbătă, printr-o gran
dioasă defilare de care alego
rice și formații de „comparsa" 
— dansul tipic al carnavalului 
cubanez. Defilarea a fost des
chisă de carul „stelei" carna
valului studenta Celia Hernan
dez, ciștigătoarea concursului 
de frumusețe — urmat de 
alte 34 dc care alegorice, 
construite ingenios și iluminate 
feeric, precum și de 21 mari 
ansambluri coregrafice in co
stume tradiționale. Peste 100 000 
de cetățeni ni capitalei au asis
tat, pînă noaptea tirziu, la a- 
cest grandios spectacol.

Stamale, 
carnaval

S.U.A

Numărul celor ce trăiesc 
nivelul sărăciei 

continuă să crească

bombardamente
americane

asupra 
Vietnamului

Regiuni ale Iugoslaviei, afectate de inundații
BELGRAD 17 (Agerpres). — 

Ca urmare a ploilor torențiale 
căzute timp de cîteva zile — 
relatează agenția Taniug — mai 
multe regiuni ale Iugoslaviei ■— 
în special partea de nord-est a 
Sloveniei — sînt afectate de 
inundații. Situația cea mai cri
tică este în bazinul riului Mu
ra, ai cărui afluenți au inun
dat o mare parte a orașului Liu- 
tomer. A fost întreruptă ali
mentarea cu energie electrică a 
orașului, iar o parte din popu
lație a fost evacuată. Sint inun
date mii de hectare cu semă
nături. însemnate pagube ma
teriale au suferit și întreprinde
rile industriale. Sectoare do 
drumuri și căi ferate au fost

grav avariate, multe localități 
au rămas izolate.

Unități ale apărării teritoria
le și ale Armatei Populare Iu
goslave sint mobilizate pentru 
evacuarea populației amenințate 
de revărsarea apelor riului Mu
ra, ale cărui diguri riscă să 
cedeze. Autoritățile austriece 
au închis postul de frontieră 
Gornia — Radgona — anunță 
agenția Taniug.

fn Croația, Drava a rupt di
gurile, iar calea ferată care 
leagă localitățile Varajdin și 
Koprivnița, a fost avariată. Mai 
multe sate din jurul orașului 
Koprivnița sînt acoperite de a- 
pă. Numeroase familii au fost 
evacuate de echipele sosite

du- 
mai 

au

pentru a da ajutor sinistraților. 
In toate zonele din bazinul Mu
rei și Dravei a fost declarată 
stare excepțională.

Ploile torențiale însoțite de 
descărcări electrice, care 
rează de trei zile în cea 
mare parte a Macedoniei,
provocat mari pagube materia
le, în primul rînd în agricultu
ră, și au întrerupt circulația pe 
unele artere importante. Unele 
drumuri au fost întrerupte de 
alunecările de teren și revărsă
rile de apă, iar culturile devas
tate de grindină. Multe străzi 
ale orașului Skoplie, mai ales 
din cartierele mărginașe, se 
aflau, duminică seara, sub apă.

WASHINGTON 17 — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
dioaie, transmite: Un raport al 
Biroului național de statistică 
al S.U.A. informează că numă
rul celor considerați oficial a 
trăi sub nivelul sărăciei conti
nuă să crească. Astfel, în 1970, 
în S.U.A. erau 25,4 milioane 
săraci, iar în 1971, numărul lor 
a crescut la 25,6 milioane. Cau
zele sînt atribuite inflației, creș
terii costului vieții și sporirii 
șomajului. Procentul săracilor în 
rîndurile minorităților naționale, 
ca de pildă a negrilor, portori-

indicnilor
70 la su- 
că circa

cânilor, mexicanilor, 
etc. se ridică pînă la 
tă. Raportul arată 
o treime din populația de 
culoare a țării trăiește în..-sără
cie. Venitul mediu anual ai 
unei familii de culoare ajunge 
la G0 la sulă din venitul mediu 
anual al unei familii de albi.

Biroul național de statistică 
subliniază ca este foarte posibil 
ca situația sărăcimii să forme
ze una din temele principale a- 
le campaniei electorale în ve
derea alegerilor prezidențiale 
din luna noiembrie a.c.
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STEFAN
9

va antrena, din
COIDUM 
nou, echipa Jiul

99

După o nu prea îndelungată perioadă de tato
nări și căutări, conducerea Clubului sportiv Jiul 
Petroșani s-a fixat la antrenorul ȘTEFAN 
COIDUM pentru a-i încredința conducerea teh
nică a echipei, in viitorul sezon competlțional. 
1972—1973.

După cum am fost informați, alături de Ștefan 
Coidum — care revine la Petroșani după patru

Voleiului
Că voleiul, în Valea Jiului, are 

nu doar o oarecare tradiție, 
este un lucru îndeobște cunos
cut. Cindva, exista la Petro
șani și o echipă de primă di
vizie, din rîndurile căreia, cițiva 
voleibaliști au ajuns chiar și în 
echipa reprezentativă a țării 
(ne referim la Cibu, Crivăț, 
Gornoviceanu). Cu ani în urmă, 
sala de la terenurile de
pe stadioanele „Jiul" (Petro
șani), „Minerul" (Lupeni) pre
cum și alte terenuri (Lonea, 
Vulcan) ale asociațiilor sportive 
sau de pe lingă școli cunoșteau 
o adevărată afluență de spor
tivi și... competiții. Cu ani in 
urmă. „A-B.C.-ul" voleiului se 
învăța cu sirg pe foarte multe 
din terenurile noastre. Și se 
învăța bine. Profesorii de edu
cație fizică, antrenorii și in
structorii sportivi se ocupau cu 
multă dragoste de depistarea și 
creșterea elementelor talentate. 
Cu ani in urmă...

Acum? Știința Petroșani, 
fosta divizionară A, fosta divi
zionară B, ciștigă, an de an... 
titlul de campioană județeană . . .... . o 

a
și... se oprește aici. Atit! 
palidă imagine a ceea ce 
fost!

Ce va fi de acum înainte ?
Dintre numeroasele terenuri 

de altădată — in parte existen
te și acum — altele, nou ame-

MINERUL
LUPENI

IN VERVA I
In „Cupa de vară" la fot

bal, Minerul Lupeni a învins, 
duminică, categoric pe Vic
toria Călan cu 7—0. Puncte
le au fost marcate de Voicu 
(2), Cristache (2), Aruncutea- 
nu (2) și Moldovan. De pregă
tirile echipei se ocupă, in 
continuare, T. Mihalache. Se 
așteaptă însă venirea la „ti
mona" echipei, antrenor al 
minerilor, Cricitoiu. Minerul 
a aliniat următoarea forma
ție : Șarpe (Purece) — Burda- 
giu, Serafim, Kelemen, Rus 
— Șvedak (Donciu), Crista
che — Voicu, Turbatu, Arun- 
cuteanu, Moldovan (David).

ani — ca „secund" va funcționa... Petre Libardi, 
care renunță la activitatea competițională de ju
cător, intrucît și-a trecut cu succes, în acest an, 
examenele de antrenor.

Dorim, in „stagiunea" care va începe în cu
rind. mult succes noului cuplu de antrenori ai 
Jiului !

atenția cuvenită !
najate — doar citeva mai sint 
folosite. Sporadic, însă! Acti
vitatea competițională se redu
ce la întrecerea celor 8 echipe 
participante la campionatul mu
nicipal. Competiții ale juniori
lor și elevilor, care să angreneze 
o mare masă a tineretului stu
dios, au loc doar din cind în 
cind. Cit privește profesorii de 
educație fizică și sport, odini
oară adevărate „motoare" ale 
activității voleibalistice, aceș
tia (cu rare excepții) nu se 
mai ocupă de răspindirea spor
tului „cu mingea peste plasă". 
Nu prea strălucit ne apare, în 
atari condiții, viitorul voleiului 
în municipiul nostru. E sufici
ent să arătăm — spre a întări 
această afirmație — că din e- 
chipa Științei mai fac parte, și 
la ora actuală, jucători care 
activau în același lot și acum 
8—10 ani (!)! Prof. Ieronim Cea- 
cu, antrenorul Științei, ne spu
nea că reintroducerea în forma
ție a unor vechi jucători a fost 
determinată de lipsa totală a 
unor voleibaliști tineri, talen- 
tați. Nici pentru viitorul sezon 
nu se întrevede posibilitatea 
împrospătării lotului Științei. Și 
atunci ? Ce facem cu acest fru
mos sport, in Valea Jiului ?

De azi, începe la Petroșani 
turneul etapei zonale pentru

desemnarea unor noi competi
toare ale diviziei B, între cam
pioanele județene Dolj, Vilcea, 
Gorj, Mehedinfi, Sibiu, Caraș- 
Severin, Arad, Timișoara, Alba 
și Hunedoara. Vom urmări e- 
voluția, in această competiție, 
și a echipei Știința Petroșani. 
Firește, am dori ca reprezen
tanta judefului nostru să revină 
pe piscurile de altădată, să 
promoveze în divizie, deși știm 
că, prin aceasta, „problema" vo
leiului din Valea Jiului nu va 
putea fi considerată rezolvată...

E necesară amenajarea cit 
mai multor terenuri de volei, 
in special in curțile școlilor, e 
necesară organizarea unor cen
tre de inițiere pentru copii pe 
lingă Școala sportivă Petroșani 
și a unor competiții, în tot 
timpul anului, rezervate elevi
lor și studenților. Un accent 
deosebit trebuie pus pe depis
tarea și pregătirea elementelor 
talentate din toate liceele. Prin
tr-o muncă intensă, a tuturor 
factorilor care concură la dez
voltarea mișcării noastre spor
tive, se poate ajunge la recîști- 
garea prestigiului pierdut al 
voleiului în Valea Jiului!

@ Sorții au fost prea în
găduitori, dulci chiar, cu e- 
chipele noastre participante 
în cupele europene de fotbal. 
Campioana României va ju
ca cu campioana Luxembur
gului ! Rapid și U.T.A. vor 
întîlni două echipe dintr-o ța
ră (Suedia) cu un fotbal în 
prelungit și interminabil de
clin. Doar „U“ Cluj va avea 
o sarcină mai dificilă, in fața 
echipei vicecampioane a Bul
gariei, Lewski Spartak Sofia. 
© Miine începe campionatul 
european universitar de fot
bal. In grupa de la București, 
va participa, „hors-concurs", și 
Sportul studențesc. @ A fost 
publicat programul turului 
campionatului diviziei A la 
fotbal. In prima etapă, Jiul 
va juca, la Cluj, cu Univer
sitatea. @ Campioana Fran
ței, Olimpique Marseille, cu 
suedezul Magnusson și cu fu

NOTE

PORTATIV

TELEX

Prof. Dorel VLADISLAV 
președinte al C.M.E.F.S.

Petroșani

TELEX TELEX
BELGRAD 17 (Agerpres). — 

La Zadar au început campiona
tele europene de baschet re
zervate echipelor de juniori. Ce
le două favorite ale competiției, 
selecționatele U.R.S.S. și Iugo
slaviei, au obținut victorii la 
scor. Baschetbaliștll sovietici au 
învins cu 77—47 (37—24) echi
pa Spaniei, iar cei iugoslavi au 
dispus cu 96—64 (42—36) de for
mația Bulgariei.

HELSINKI 17 (Agerpres). — 
In localitatea finlandeză Vasa 
s-a disputat intilnirea Inter
națională amicală de fotbal 
dintre selecționatele U.R.S.S, și 
Finlandei. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (1—0).

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
La Bydgoscz s-a disputat a treia 
inlîlnire internațională de bas
chet dintre reprezentativele 
masculine ale României și Polo-

niei. Evoluînd remarcabil, echi
pa română a obținut victoria cu 
scorul de 79-74 (41-36). Cei 
mai buni jucători ai învingători
lor au fost Oczelak (16 puncte). 
Țarău șl Savu — cite 12 puncte 
fiecare.

BERLIN 17 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșlt întrecerile competi
ției preolimpice de lupte greco- 
romane șl libere desfășurată la 
Zella Mehlls (R.D. Germană) cu 
participarea a numeroși sportivi 
din 14 țări europene.

După cum s-a mai anunțat, in 
turneul de lupte greco-romane, 
românul Marin Dumitru a ter
minat învingător la categoria 
cocoș. In afara acestuia, dintre 
luptătorii români s-au mai evi
dențiat Ion Stoica, clasat pe lo
cul secund ia categoria 48 kg 
șj Ion Păun, care a ocupat lo
cul trei la categoria 62 kg. In 
concursul de lupte libere, Gri- 
gore Condrat (categoria 57 kg) 
s-a situat pe locul trei.

goslavul Skoblar în formație, 
a perfectat de curind angaja
rea internaționalului român 
„Plți" Varga, de la Hertha 
(Berlinul Occidental). ® loan 
Chirilă crede că dacă Iile 
Năstase și-ar fi păstrat nervii, 
în setul doi, după primul 
break, ar fi ciștigat, probabil, 
cu 3—0 meciul final cu Stan 
Smith. Probabil 1 @ Mai sint 
cîteva zile și se încheie peri
oada transferărilor in fotbal. 
Nimic senzațional I Poate, în 
ultima... oră 1 O Se aprecia
ză că întrecerile Jocurilor O- 
limpice de la Munchen vor 
putea fi vizionate de circa 800 
milioane de oameni pe zi.

Ce înseamnă ca, pe glob, 
să funcționeze azi peste 250 
milioane televizoare 1 Din 
nou, față în față, in turneul 
internațional de la Baastlad 
(Suedia), românul Ilie Năsla- 
se și spaniolul Manuel Oran- 
tes. De data aceasta in fina
lă. © Organizatorii „meciu
lui secolului" la șah sint ga
ta să scoată camerele de luat 
vederi care-1 deranjează (atit 
de mult) pe Fischer! @ Ce
lor interesați de „soarta" lui 
Mulțescu Ia Jiul, sintein în 
măsură, acum, să le comuni
căm : stațl liniștiți — „Glgi" 
nu va pleca de la Petroșani 
nici peste un an sau doi, cind 
va conduce... atacul „naționa
lei" României. Precis ! @ Plea
că Sloian I ? Unde să plece ? 
Nu pleacă niciunde. Zvonuri ! 
...Nici Georgevlcl ? Nici Geor
gevich Doar a fost lansat în 
A de Ștefan Coidum ! $ No
utăți — excluzînd, de data a- 
ceasta, aproximațiile și pre
zumțiile — in legătură cu lo
tul Jiului — abia peste citeva 
zile 1

Y. ZET

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Agenția Router relatează din 
Soiqon că aviația militară a 
S.U.A. a lansat duminică după- 
amiază, unul dintre cele mai 
puternice raiduri din cursul ac
tualei ofensive, in zona orașu
lui Quanq Tri, unde au fost e- 
fecluatc 21 de misiuni dc bom
bardament și lansate pe puțin 
I 500 tone do exploziv.

Pe de altă parte, informează 
agenția U.P.I., aproape 150 avi
oane „B-52" (cu o Încărcătură 
de cel puțin 30 tone bombe fie
care) au efectuat bombardamen
te — duminică și luni — pe am
bele. părți alo zonei demilitari
zate.

HANOI 17 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor - ■
R.D. Vietnam a dai publicității, 
prin purtătorul său dc cuvint, 
o declarație în care se arata că, 
la 15 iulie, aviația Statelor U- 
nite a bombardat din nou mai 
multe regiuni populate nord- 
vietnamoze, dislrugînd un mare 
număr de locuințe și clădiri cu 
caracter economic și cultural, 
printre care și .clădirea liceului 
din districtul Kim Dong, provin
cia Khai Hung, provocînd, in 
același timp, victime în rîndul 
populației civile.

Ministerul Afacerilor Externe 
condamnă aceste acțiuni și ce
re Statelor Unite să pună ca
păt tuturor actelor prin care 
încalcă suveranitatea și securi
tatea R.D. Vietnam.

Externe al

+ Un cutremur de pămint a 
avariat, duminică, numeroase 
clădiri din provincia Van, regi- 
glune răsăriteană a Turciei. 
Mal multe persoane au fost ră
nite. Autoritățile locale au a- 
nunțat că aproape 90 Ia sută 
dintre casc, in patru orașe sl 
in mal multe sate, au devenit 
nelocuibile. Agenția de presa 
Anatolia a precizai că intensi
tatea cutremurului a fost de 5 
grade pe scara Richter.

Un grup de 11 oameni dc 
știință americani, specialiști in 
mașini electronice de calcul, nu 
sosit într-o vizită de prietenie 
in R.P. Chineză, anunță agenția 
China Nouă.

♦ Partea de sud-esl a Austri
ei este grav afectată de inun
dații, provocate de ploile toren
țiale căzute in ultimele trei zi
le — transmite agenția France 
Presse. In Styria, linia ferată 
Viena — Belgrad este blocată, 
incepînd de simbătă, in urma 
alunecărilor de teren. Pagubele 
materiale provocate de inunda
ții sint evaluate la citeva mi
lioane dc șilingi.

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat, a primit dumi
nică, la Pekin, pe Kozo Sasaki, 
fost președinte al Partidului So
cialist Japonez, și pe Toshiaki 
Matsuzava, membru al Camerei 
Reprezentanților, cu care a a- 
vut o convorbire amițală — a- 
nunță agenția China Nouă.

VETERANII DIN ’68"
MIAMI (FLORIDA) — Un 

grup de veterani au organizat 
la Miami o reuniune, pentru 
a sărbători cea de-a 4-a a- 
niversare a războiului demo
crat de la Chicago, din 1968.

Veteranii, dintre care mulți 
și-au adus familiile, erau ce
va mai in vîrstă și ceva mai 
pleșuvi. Au mîncat și au băut 
mult, povestind istorii război
nice despre marea bătălie pe 
care au purtat-o în ’68.

„Așa era pe atunci!", decla
ra, melancolic, un 
sorbind un pahar 
salonul Bum Bum 
lui Fontainebleau, 
uit niciodată cum .......... 
cat să mă întorc in camera 
mea de la hotelul Conrad 
Hilton. Am fost molestat de 
patru polițiști, lovit cu basto
nul de cauciuc de un soldat 
și transportat apoi într-o 
mașină a Gărzii Naționale".

Un alt veteran, așezat ală
turi, il întreabă — „Iți amin
tești, Harry, cind am încer
cat să ridicăm steagul ame
rican in Grant Parc și polițiș
tii —- călări ne-au doborit la 
paniint cu caii lor ?“.

„Dacă îmi amintesc ?“, a 
răspuns Harry. „Doar mi-ai 
salvat viata, Freddy. Te-ai a- 
runcat singur peste o grena
dă cu gaze lacrimogene".

Un alt veteran întreabă : 
„V-arn povestit vreodată, ce 
mi s-a intimplat pe Michigan

Foileton

i
I

veteran, 
de vin in 
al hotelu- 
„N-arn să 
am încer-

Avenue? Mergeam pe trotuar 
și doi polițiști pe motocicle
te s-au năpustit asupra mea. 
Am sărit din drumul unuia, 
dar am fost lovit de celălalt 
și trintit pe stradă, apoi a- 
runcat într-o dubă și acuzat 
de tulburarea ordinii publi
ce! N-o să mai aibă ei con
venții democrate ca aceea, ni
ciodată. Puștii din ziua de 
azi nu mai au curajul pe ca
re l-am avut noi!".

„Poți s-o mai spui o dată", 
'răspunse Freddy. „Unde ar fi 
fost astăzi Hubert Humphrey, 
dacă n-am fi luptat noi pen
tru Chicago ?“.

„Sau Ed Muskie ?“, adăugă 
altul.

„Mi-ar place să mă reîntorc 
la Chicago împreună cu ai 
mei și să-l văd acum", spuse 
alt veteran. „Mi-ar place să 
merg din nou pe State Street 
și să le arăt unde am fost 
opriți timp de trei zile de 
mașinile pompierilor prima
rului Daley".

„Am auzit că s-a recon
struit totul și cu greu ai mai 
putea zări urmele războiu
lui", spuse Freddy.

Un grup de tineri intră in 
salonul Bum Bum, împărțind 
manifeste cu portretul lui 
McGovern.

„Uită-te la ei!", spuse un 
veteran, disprețuitor. „Cind 
aveam vîrsta lor atacam 
țarcurile de vite cu pietre și 
cărămizi, aruncindu-ne in 
drum și toate astea pentru 
Partidul Democrat. Iar ei, co 
fac acum ? împart manifeste 
în salonul Bum Bum. Așa se 
întîmplă cind numești dele
gați tineri la o convenție na
țională a Partidului demo
crat".

Art BUCHVVALD
„International 

Herald Tribune"
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♦ Un grup de 70 de pescari 
nigerieni și membri ai familiilor 
lor și-au pierdut viața in lar
gul coastelor cameruneze in 
timpul unei furtuni. Pescarii au 
fost surprinși de furtună în timp 
ce se îndreptau, la bordul a 
trei ambarcațiuni, spre Nigeria.

La încheierea Conferinței’ 
țărilor riverane Mării Roșii, des
fășurată timp de 2 zile la Djcd- 
dah, cu participarea delegaților 
din Republica Arabă Egipt, Su
dan, Republica Arabă Yemen, E- 
tiopia și Arabia Saudită, a fost 
dat publicității un comunicat in 
care se subliniază că „bogățiile 
care se găsesc în Marea Roșie 
aparțin țărilor riverane și anun
ță că vor fi luate măsurile ne
cesare pentru ca acestea să fie 
sustrase de sub controlul țări
lor și organismelor străine".

Președintele losip Broz Ti
to, impreună cu Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, 
au început o croazieră de două 
zile, la bordul navei școală „Ga- 
leb", de-a lungul coastei iugo
slave — informează agenția 
Taniug. In acest timp, cei doi 
șefi de stat vor continua con
vorbirile începute pe Insula Bri
oni.

In urma puternicelor ploi 
torențiale care au căzut în ul
timele două săptămîni in Japo
nia, alunecările de teren și 
inundațiile au provocat moar
tea a 370 persoane — au anun
țat, luni, autoritățile japoneze. 
Alte 67 persoane au fost dale 
dispărute ; se presupune că ma
joritatea acestora au decedat. 
Regiunile cele mai afectate de 
calamități sînt cele din sud- 
vestul Japoniei, unde alunecă
rile de teren și. inundațiile au 
distrus majoritatea clădirilor. 
Ministerul construcției a preci
zat că pagubele suferite sînt e- 
valuate la 142G00 milioane veni 
(472 milioane dolari).

REYKJAVIK 17 (Agerpres). 
— A treia partidă pentru titlul 
mondial de șah s-a jucat într-o 
încăpere separată din com
plexul „Palatului Sportului" din 
Reykjavik, conform dorinței 
lui Robert Fischer. Campionul 
mondial, Boris Spasski, cu pie
sele albe, a ales aceeași deschi
dere ca și în prima paitidă, 
dar Fischer i-a răspuns cu o 
variantă diferită cunoscută in 
șah sub numele de „apărarea 
Benoni". După mutarea a 21-a, 
negrul obține mai mult spațiu 
de manevră, iar la mutarea a 
28-a, marele maestru Boles- 
lavski aprecia că poziția ne
grului este preferabilă. Spas
ski încearcă să forțeze remiza, 
dar Fischer cîștigă un pion (la 
mutarea a 32-a) și intră într-un 
final net avantajos. Partida s-a 
întrerupt la mutarea a 41-a. 
La reluare, Spasski a ced:.t 
fără joc. In prezent, scorul me
ciului este 2—1 în favoarea lui 
Boris Spasski. Cea de-a 4-a 
partidă, în care Robert Fischer 
joacă cu piesele albe, urmează 
să se desfășoare astăzi.
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ȘERBAN NICOLAE. pensio
nar, după o grea suferință a 
încetat din viață.

Cortegiul de doliu va por
ni din sir. Cringulul 5. azi o- 
ra 16.
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