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ra|a de 3,5 ml/zi (il
in normă ortacii brigadieru

lui Pavel Dediu de la sectorul 
I al minei Aninoasa au reușit, 
in fiecare din cele 3 zile de 
cînd au atacat suitorul în căr
bune al frontalului I din stratul 
3. să înainteze cu 5 ml. Prin a- 
ceaslă lucrare se va trece la 
deversarea cărbunelui intr-un 
nou ax colector (transversala 
nr. 10), iar avantajele care se 
creează sint următoarele : 

mărirea capacității de 
ilozare a cărbunelui din

<s evitarea întreruperilor 
perațiile care se execută 

frontul de lucru
+ schimbarea fluxului 

transport fără stagnări la un nou 
orizont de extracție.

Prin urgentarea lucrării, mi
nerii celor patru schimburi ale 
brigăzii conduse de Petru Sotan, 
Mihai Horodnicu. Constantin 
Vasiliu și Dumitru Lazăr s-au 
angajat să dea in folosință cu 
5 zile mai devreme noua 
dc transport.

După un trimestru de întrecere între brigăzile dc mi
neri — perioadă care a determinat o vie și însuflețitoare 
emulație în abataje, o bogată experiență transmisă din om 
in om, de la colectiv la colectiv — bilanțul activității re
flectă. ca prim rezultat, sporirea producției de cărbune fa
ță de cantitățile extrase la început de an, confirmînd prin 
puterea faptelor valoroase, de netăgăduit, a celor trei Inițiati
ve minerești lansa’e de comuniștii Petre Constantin, Petru 
Roman și Constantin Grădinaru. Dar cu tot acest prim 
rezultat obținut pe linia eforturilor pentru redresarea pro
ducției, același bilanț mai reflectă existența încă, a nu
meroase rezerve, a unui nesecat potențial ce-și așteaptă 
valorificarea la o cotă superioară pe care colectivele de 
mineri sint capabile să o atingă. Departe de a fi o afirma
ție gratuită, această observație se dorește o sinteză a 
însuși punctului de vedere al minerilor. Căci, așa cum 
din sînul brigăzilor pornesc de regulă cele mai valoroase

Chiar daca nu 
cetățenii țării noastre 
au avut prilejul de a 
îl prezenți în fața te
levizoarelor in acea di
mineață de iulie, sint 
convins că nu a exis
tat nici un gînd, nici 
un cuget românesc ca
re să nu fi așteptat c< 
adincă emoție clipa 
deschiderii Conicrlnței 
Naționale a partidului, 
eveniment cmcial în 
lupta partidului nostru 
pentru progres și civi
lizație, pas uriaș in 
dezvoltarea multilate
rală a patriei, declan
șator de noi capacități 
creatoare.

Șl pe măsura 
zentării raportului 
către secretarul 
neral al partidului, 
tovarășul NICOLAE 

[ CEAUȘESCU, in min- 
I tea și in inima fiecărui 
I cetățean al patriei a 
I crescut tabloul gigan-

hc al României anilor 
1990-2000, o Românie 
pe care culorile mi se 
par pale pentru a o 
reda in imagini, cuvin
tele prea sărace in con

catorii 
anilor ce 
ținut cu toții forța 
conomiei 
alisle șl dorința 
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la 31 iulie 1972, in Crlmeea a 
avut loc o intilnire a conducă
torilor partidelor comuniste șl 
mnnrHorești din țările socialiste 
ailațl Intr-o scurtă vacanță în 
Uniunea Sovietică. Ia Intilnlre

Maiștrii mineri Ion David șl Alexandru Ane 
împreuna cu șefii de schimb Nicolae 
miliu V. lazăr șl Santa C-’aba de la 
noasa, fac. in răgazul cc-1 au pini 'a 
șut, planuri

au participat: T. Jlvkov. prim 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului dc Stal 
al R.P. Bulgaria, G. Ilusak, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, E. Honecker, 
prim-secrctar al C.C. al P.S.U.G., 
J. Țedenbal. prlm-secrclar al 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri a) 
Mongole. E. Glerek. orii 
tar al C.C. 
Ceaușescu 
al P.C.R.. 
stilului dc 
bllcll Socialiste România, J. Ra
dar, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. 1. I. Brcjncv, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. N. 
V'. Podqornii. membru al Birou 
lui Politic al C.C. 
președintele Prezidiului 
Iul Suprem al U.R.S.S

timpul infilnirll a avut loc 
frii'-'uos schimb de opinii 

privind desfășurarea construcți
ei socialiste si comuniste șl dez
voltarea colaborării

R.P 
Im-sccre- 

al P.M.U.P., N 
secretar qencral 
președintele Con 

Stat al Repu-

mnllllaterale a statelor socialis
te. Au fost discutate, de aseme
nea, probleme internaționale ac
tuale.

Inlilnlrea conducătorilor parti
delor comuniste și muncito
rești s-a caracterizat prlntr-o 
deplină înțelegere reciprocă Șt 
unitate de vederi tn foaie pro
blemele discutate șl s-a desfă
șurat fntr-o atmoslcă cordială, 
prietenească.

I a Intilnlre au participat 
L Katușev secretar al C.C. 
P.C.U.S., A A. Gromiko K 
Rusakov. membri ai C.C 
P.C.U.S.. A. f. Blatov, activist
funcție de răspundere din C.C. 
al P C U.S.. R. Frelek membru 
ai Secretariatului C.C al 
P.M.U.P.. M Balev membru al 
C.C. al P.C Bulgar, C. Mltea. 
membru al C.C. al P.C.R W. 
Eberlcin. membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.S.U.G

C.C. al P.C.U.S. a olerit o ma
să in onoarea partlclpanțllor la 
inlilnire.

Jurnal de vacanță

Acțiuni variate, in multe școli

Așteptată cu 
ric, vacanța dc 
nierilor și școlarilor din muni
cipiul nostru, și anul acesta, ca 
in fiecare an, minunate condiții 
dc odihnă și recreere, largi po
sibilități pentru desfășurarea 
unor activități interesante și 
variate.

După încheierea unei etape 
școlare și extrașcolare bogate, 
desfășurate, după cum se știe, 
la nivelul celor mai înalte exi
gențe, consiliile Organizației 
pionierilor și conducerilor școli
lor generale au trecut deja la an
trenarea pionierilor și școlari
lor in diverse activități social- 
utile ; excursii, drumeții, expe
diții. concursuri culhiral-artis-

ncspusă
vară oferă pio-

Pe marginea dezbaterilor 
prilejuite 

de Ziua brigadierului face fa(ă

linul pentru ca din în
gemănarea lor să răsa
ră poezia acelui timp.

Am trăit și eu ală
turi de comuniștii țării 
arzătoarea năzuință de 
a împlini cincinalul 
înainte de termen, am 
primit cu bucurie indi-

voltate ale lumii. No 
uă, ca specialiști in do 
meniul mineritului, ne 
revine importanta sar
cină de a elabora noi 
tehnologii de exploa 
tare și prelucrare, ca
re să asigure lărgirea 
bazei energetice și de

materii prime in 
mul impus de necesi
tățile unei rapide dez
voltări economico-soci- 
ale.

Un asemenea pro
gram cere efortul con
centrat a! intreqului 
popor. Și partidul își 
propune să ridice pe 
toți fiii săi la nivelul 
înțelegerii, interpretă 
rii și folosirii juste 
legilor obiective a 
dezvoltării societății.

Documentele de ma
re preț pe care le-a 
adoptat înaltul for de 
conducere al partidu
lui constituie un în
dreptar luminos pentru 
fiecare dintre noi, șl 
nu vom precupeți nici 
un efort pentru ca a- 
cestea să prindă viață 
in viitorul României 
socialiste.

ing. Ștefan OCTAVIAN 
E. M. Dîlja

constructorilor
Lotul IV regularizare, din cadrul sectorului PetnTa al 

l.L.H.S. Uricani realizează in proporție de 110 la sută sar
cina de plan stabilită pentru perioada de la începutul anu
lui pină acum. Dintre lucrările executate se pot aminti: 
1 300 ml ziduri de sprijin din beton de marcă superioară, 
3 800 ml diguri din pămint, 12 600 mc beton realizați.

Citeva dintre lucrările de mare urgență executate de 
acest harnic colecție in timpi- record sint: repararea picio
rului pentru drumul ce leagă colonia de oraș și bararea 
pirîului Dracului. Toți muncitorii și tehnicienii lotului con
tribuie in aceeași măsură la reușita operațiilor. Desprin
dem numele citorva din comuniștii care s-au evidențiat : 
Gheorghe Roncioiu, Mihai Curcan, buldozeristul Victor 
Popa și maistrul Aurel Brașovea

I
I

tice și sportive, Intîlniri cu par
ticipant la lucrările Conferin
ței Naționale b P.C.R.. Astfel, 
în orașul Lupeni, la școlile- ge
nerale nr. 2 și nr. 3 au fosi or
ganizate tabere de muncă pa
triotică pe o perioadă d>- 14 zi
le. S-a lucrat intens și efectiv 
pentru amenajarea „Parcului 
tineretului*1, pentru punerea la 
punct a bazelor sportive. Pio
nierii și școlarii de la Școala 
generală nr. 2 Petrila au lu
crat și ei la reamenajarea ba
zei sportive din curtea școlii, 
reușind să împrăștie 120 cami
oane de zgură, să manipuleze 
15 camioane de cărămidă pentru 
reparațiile capitale de la școa
lă. iar elevii de la Școala gene
rală nr. 5 Petroșani, constituit! 
în brigăzi de muncă patriotică. 
$i-au adus o maro contribuție 
la construirea sălii de SDort a 
scolii, au strîns piatră din al
bia Jiului, su săpat șanțurile 
oentru fundație.

In cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, casele pionie
relor din Petroșani. Lupeni sî 
Vulcan au organizat expoziții 
cu fotografii artistice. lucrări 
de artizanat, desene, machete 
funcționabile ne tema ..Fru
moasă esH nrrtrîn

Dumitru CORNEA 
activist. Consiliul municipal 

al Organizației pionierilor
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inițiative, tot așa, din același bogat izvor, din aceeași for
ță care declanșează energiile creatoare pornește și dorința 
minerilor de autodepășire, dorință care, exprimată în spi
rit critic și autocritic, poate fi sintetizată in cîteva cuvinte: 
PUTEM REALIZA MAI MULT, ESTE MULT LOC PEN
TRU MAI BINE ! Există încă rezerve însemnate pentru 
obținerea unei producții de cărbune superioare, dispunem 
de un potențial ale cărui cote încă nu au fost atinse. Este 
punctul de vedere al minerilor, învățăți din totdeauna să 
privească lucrurile în mod realist, fapt de care ne-am 
convins încă odată cu prilejul unor dezbateri sui-generis, 
purtate în același spirit critic și autocritic, dezbateri care 
au făCTjț dintr-o adunare ce putea să rămînă festivă — 
Ziua brigadierului la nivelul centralei — o adevărată șe
dință de lucru.

Să privim, deci lucrurile realist.
D:n esența dezbaterilor la care ne referim — cele 

prilejuite de Ziua brigadierului — reiese in mod dar, cu 
multă putere dc convingere, dorința unanimă a minerilor 
de a ridica necontenit ștacheta realizărilor. Pentru aceas
ta, însă, după cum ne arată practica de fiecare zi. nu sînt 
suficiente eforturi, preocuparea unui singur factor. Dimpo
trivă osie imperios necesară conjugarea eforturilor colec
tive. atragerea responsabilității tuturor celor angrenați în- 
tr-un pro.es de producție atît de complex cum este mine
ritul, eliminarea holăriiă a neajunsurilor — mari sau 
mici — ce îngreunează buna desfășurare a lucrului. Obser
vațiile critice ale minerilor sînt, în acest sens, un prețios 
îndreptar, căruia ne facem ca și altădată datoria de a-i a- 
corda. prin aceste rînduri. o sferă mai largă de audientă.

— Timpul este scurt. Nu vrem să-l pierdem pe galerie 
așteptind sau umblind după materialele necesare în abataj 
— am reținut din cuvîntul minerului Constantin Scutaru, 
de la mina Dîlja, o observație prin care deschidem din 
nou subiectul aprovizionării locurilor de muncă. Intr-ade
văr, așa cum au arătat și alți mineri, aprovizionarea bri
găzilor lasă încă de dorit. Dc igur, asigurarea unei apro
vizionări corespunzătoare cu lemn de mină și piese de 
schimb, eliminarea oricăror întreruperi de funcționare a 
utilajelor aflate în dotare la fronturile de lucru, presupun 
un complex tot mai sporit de preocupări. Ținînd cont de 
eforturile brigăzilor, socotim că orice neajunsuri pe linia 
aprovizionării și întreținerii utilajelor trebuie eliminate. 
Ca atît mai mult, socotim, în actualul ritm și în actuala 
cadență pe care minerii se străduiesc să o impună, nu ar 
trebui să se mai vorbească, bunăoară, despre lipsa... lope- 
tilor. șaua unor piese de schimb pentru transportoare (o

sarcinilor

la ni
ce re- 
sector 
națio-

li-a ediție 
a Tîrgukii 

internațional 
București

Capitala țării noastre va 
găzdui, în a doua jumătate a 
lunii octombrie 1972, cea de-a 
doua ediție a Tirgulul inter
național București Manifes
tare specializată de amploare, 
apreciată ca o reușită depli- 
nă chiar de la debutul său, 
Tirgul internațional Bucu
rești 72 va consemna înce
putul unei prezențe de tradi
ție în viața economică inter
națională a țării.

in legătură cu organizarea 
celei de-a doua ediții a aces
tei manifestări, cu noutățile 
ce apar față de ediția inaugu
rală, precum șl cu desfășura
rea onor expoziții speciali
zate care au precedat ediția 
din acest an a Tirgulul inter
național București, prof. dr. 
docent Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a României, a declarat urmă
toarele :

-In stadiul actual ia care 
a ajuns diviziunea Internațio
nală a muncii și a tendințe
lor ce se manifestă în dez
voltarea sa de viitor și cînd 
schimburile comerciale între 
țări (onlrlbuie substanțial la 
creșterea potențialului lor ma
terial, tehnic șl științific, ma
nifestările cu caracter econo 
mic — de genul tirgurllor șl 
expozițiilor internaționale — 
joacă un rol toi mal impor
tant în crearea condițiilor cli
matului favorabil dezvoltării 
de legături economice și co
merciale. a cooperării indus-

,.Pe toată perioada lucrului in 
campania de vară pentru trans
portul griului din lan la baza 
de recepție, cei 10 șoferi ai co
loanei din Petroșani, în frunte 
cu coordonatorul lor Gcza Ilieș 
au dat dovadă de mult simț de 
răspundere și disciplină lu- 
crind, cu hărnicie și fără de
fecțiuni, de dimineața pînă sea
ra. Aducem, pe această cale 
mulțumiri autobazei Petroșani 
și întregului colectiv al coloa
nei auto ce ne-a deservit pen
tru modul cum a înțeles să-și 
îndeplinească sarcinile". (Scri
soarea este semnată de ing. Ni
colae loan, director).

Sîntem conștienți de rolul și 
obligațiile ce revin unității 
noastre și pregătiți pentru a 
tace față sarcinilor imediate 
și de viitor pentru deservirea 
promptă și tot mai bună a uni
tăților economice din Valea 
Jiului și din județ, a transpor
tului dc persoane și de marfă. 
Este însă necesar ca, în ce pri
vește transportul dc bunuri, u- 
nitățile care livrează consuma
torilor cantități tot mai mari 
de mărfuri să urgenteze măsu
rile ce asigură expedierea în 
paletă, boxă paletă și contai
nere, moduri moderne și efi
ciente care mijlocesc scurtarea 
timpului de încărcare-deseăr- 
care, folosirea mijloacelor la 
capacitate maximă, efectuarea 
transporturilor într-un timp mai 
scurt. Acest lucru însoțit de 
îmbunătățirea continuă a orga
nizării și desfășurării activității 
dc transport, printr-o creștere 
substanțială a productivității 
muncii ca și prin folosirea ra
țională a parcului de mașini de 
care dispunem, probleme a că
ror rezolvare cit mai eficientă 
ne privește, ne va ajuta în rea
lizarea angajamentului de a în
deplini sarcinile încredințate 
din cincinalul 1971—1975
patru ani și jumătate.

rezultatul
una din inițiati-

certat. Fiecare file 
de făcut. face. Altfel șe
ful l-ar „vinde" la alții 
Ne-am făcut un angajament 
trebuie să ni-l ținem. Am 
lansat o întrecere, trebuie 

s-o ciștigăm.
— Altceva ?
— Acum am vorbii de oa

meni. Ar mai fi de spus că 
ne aprovizionăm din timp 
cu unelte cit mai aproape de 
frontul de lucru. căutăm să 
nu avem timpi morți, discu
tăm cu 
schimb la 
„ce și cum

mai mult 
propus in 
vele noi care au cucerit Va
lea, inițiativă ce aparține tot 
brigăzii lui Constantin Gră
dinaru, — ,,100 ml avansare 
in medie lunar ne brigadă 
și exploatare la lucrările de 
deschideri și pregătiri"...

II găsesc pe șeful de 
schimb, Teodor Rirou înain
te de intrarea in șut:

— Care a fost explicația 
acestor succese, „in serie" 
obținute de brigada in ca
re lucrați ?

— O explicație ? Cred că 
conștiința fiecăruia dinlrtț 
noi, respectul pe care ni-l 
acordăm nouă, fiecăruia din-

in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, briga
da lui CONSTANTIN GRĂ
DINARU. s-a angajat să dea 
60 ml de avansare in gale
rie. A realizat 15 ml... Zi
lele 
nat cea mai înaltă cotă la 
care a ajuns brigada con- 

' dusă de el: 7 ml înaintare 
pe zi, in fiecare din zilele 
dc 19-20-21 iulie, un verita
bil record. De altfel media 
înaintării este de circa 5 ml 
pe zi. In această lună CON
STANTIN GRĂDINARU, și 
ortacii săi lucrînd la pregă
tirile în cărbune, la orizon
tul 500 blocul IVfl, pentru 
abatajul frontal nr. 2, vor 
realiza

Conferinței au insem-

ceillalți șefi de 
intrarea in șut 

’ pe-acolo,

(Continuare in pag.

Alexandru HRISTE.l
șef adjunct Autobaza nr. 3 

Petroșani

STROCHI

Din aria deosebit de cuprin
zătoare a problemelor dezbătu
te în raportul prezentat la Con
ferința Națională de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am urmă
rit, citind cu atenție acest am
plu document, referirile 
velul actual și sarcinile 
vin transportului rutier, 
important al economiei
nale în care își desfășoară ac
tivitatea și colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri al 
Autobazei nr. 3 Petroșani. 
Exprimîndu-ne satisfacția pen
tru faptul că și de data aceas
ta transportului i s-a acordat 
o mare atenție, în anii cinci
nalului actual, unitățile acestui 
sector avînd- perspectiva dotării 
cu autovehicule de mare putere, 
capacitate și cu un înalt ran
dament, am reflectat încă oda
tă asupra modului cum colec
tivul nostru și-a înțeles în ul
tima perioadă menirea sa. Ast
fel, pot aminti că sarcinile ce 
nc-au revenit în semestrul I al 
anului in curs au fost îndepli
nite Și depășite substanțial la 
principalii indici și indicatori. 
Mi-aș cere îngăduință să citez 
un fragment din scrisoarea ce 
ne-a fost adresată de întreprin
derea agricolă de stat din Fă- 
căieni, județul Ialomița căreia 
i-a fost repartizată pentru cam
pania de recoltare a griului o 
coloană a autobazei noastre.

fCnnlinuare

Convorbire realizată do 
Tudose NITESCU

I. mustata

Inslanlaneu de la Comple- ' 
xul comercial Petrlla; înain- / 
te de deschidere, se mai ,.!re- I 
ce cu o privire" peste aranja- I 
meniul estîtlc in vederea prl« J



1 MARȚI 1 AUGUST I9f2

MINERUL
LUPENI

între cerinfe
și realități

Perioada dc transferări pentru 
echipele dr divizia A, mult dis
cutata șl flducătoarea atâtor . 
de< rpții și bucurii suporterilor 
fotbalului. perioadă de transfe
ruri s-a încheiat! Bine r« s-a 
încheiat! Conținu» în srhimb, 
transferările jucătorilor dc fot
bal din B și C, cu termen limi
ta la 5 august. Numărul cereri
lor depuse penlru divizia A, 
spre deosebire de anii treeuțl, 
n-a fost prea mare. Și ni« i nu 
o conținut prea mulle nume 
„sonore" (excepții: Dumitru, 
Diitnilriu II, Ion Constantin, Su- 
< iu, Gcorgrvwi). la Federația 
Română de I olh.i) au lost rezol
vate, în ultima instanța, și co
ti iile sosite prin poșta. Așa «.1 
- do acum, in afara „cazurilor 
li t iqlo.i gala cu transferările!

Porii' ipani la dezbaterile fina
le alo F.R.F.. vire-preșoflințelc 
Clubului ■ portiv Jiul Petroșani, 
ptof. Mino.j Pascu, ne-a oferit, 
m amabilitatea core-l <aracl<iri- 
zoază, la înapoierea sa din 
Bucuroșii amănuntele care ne 
interesau. lalS-le :

— Sînteți, < rodoin, în măsură 
să ne spune ți. pe posturi și 
■ ompariimenit?, lotul de care va 
dispune Jiul în viitorii! campio
nat. După atîlea discuții do cu
lise și emoții, o cazul să oferim 
suporterilor jiulișlf și cîleva... 
certitudini '

— Cu excepția unor „nume" 
care, încă, sini nesigure, pot fi 
considerați drepl siguri jucători 
ai Jiului următorii fotbaliști : 
portari Marlnran si Calona

Ce e NOU 
la JIUL?

u dc la Minerul Lupeni își pun din 
■“cerca divizionarelor C. avcrtizîn- 
iicia sentimentelor sale bune față 
ale să nu-i conducă, in sfirșit, la 
iifor și al... tradiției.

atît de cuprinzător cît s-ar <

3 intenția inițială dar uită re; 
udinea lui dc cauze și detal 
i impecabile. Și acest lucru 
vat, subliniat csențialmente, an de 

am întreba noi ?) pentru că o a- 
nța. nu poate fi întâlnită pe orice po- 
aua asfaltată ce duce, cu siguranță, 
sublim. Dar,' să ne gindim, oare lu- 

? Veșnicele tentative de evadare din 
rește. in fiecare an sîntem cu toții de 

acord, in principiu, vâzîndu-le realmente în folosul reciști- 
iru unui prestigiu demult știrbit — ale acestei echipe au 

ax ut. oare, in momentul in care au fost lansate, acoperire 
valorică in posibilități și disponibilități ? Au existat la Lu
peni, chiar in fiecare an, condiții optime, foarte favorabile, 
pentru ca fosta divizionară A. fosla divizionară B, Minerul, 
să poată fi . îmboldită- mereu spre a viza vîrful „piramidei" 
în care activează ? A dispus, chiar in fiecare an. această a- 
sociație sportivă de un lot de fotbaliști într-atît de omogen 
și de corespunzător valoric, capabil să-și asume răspunde
rea promovării în divizia B ? Noi considerăm că NU ! Și ne 
vom susține afirmațiile cu citeva argumente care, oricum, 
stau ceva -mai drept în picioare- decît... declarațiile sforăi
toare, Ia începuturi dc campionate, ale celor ce s-au ocupat, 
în ultimii ani. de pregătirea tehnică a acestei echipe, urma
te, invariabil, în finalele de campionate, dc... scuze nefonda
te și implicarea neșansei care -zdrobește" eforturi('). Să ne 
referim, in primul rînd, la loturile dc jucători utilizate — 
în fond, adevăratul „of" al echipei. Cu mai mulți ani în 
urmă, atunci tind, de fapt, a început degringolada Minerului 
Lupeni, și-a făcut loc- în concepția conducerii acestui club o 
părere întrucâtva corectă, destul dc justă : „Nu vom mai 
apela la_ păsări călătoare, care vin, se lansează vertiginos 
și-apoi zboară; avem nevoie de jucători localnici, atașați cu
lorilor asociației cu trup și suflet etc..." Buna intenție ini
țială, încet-încct s-a metamorfozat într-o formulă lozincardă, 
sub pavăza căreia se ascundea, atît cît putea, lipsa totală de 
interes pentru reconstrucția echipei...

_Nu avem nevoie de jucători de la alte echipe, avem și 
noi talentele noastre- devenise un refren nu numai răsauzit, 
dar si plictisitor prin... contrazicerile care-1 măcinau. Con
ducerea secției de fotbal și a asociației, sub paravanul aces
tui refren-mască. nu încerca altceva decît să distragă tutu
ror atenția de la faptul că. Ia Lupeni, in A. S. Minerul, nu 
există o preocupare pentru readucerea echipei de fotbal pe 
culmile de altădată. Nimeni nu se interesa (poate doar cu 
excepția Iui Corne) Cărare care, insă, nici cl n-a găsit sufi
cientă înțelegere !) de promovarea unor jucători valoroși din 
campionatul județean, după o „ochire- și o urmărire preala
bila. în schimb oricare alt fotbalist de pe aiurea, indiferent 
de pe ce plaiuri ale țării ar fi „aterizat" Ia Lupeni era „co
optat" in echipă. Bineînțeles, pentru că nu erau dintre cele 
valoroase (astfel n-ar fi venit singure să-și ofere „serviciile"), 
achizițiile — refuzate in principiu dar admise fără discer- 
nămint. in realitate — plecau după cel mult un an altunde- 
\a(Lenu, Răsădeanu, Panaitescu, Mossoni. Tugearu și atîția 
alții). An de an — același lucru. Se promova, din propria 
echipă de juniori a clubului, maximum un jucător (unde 
era oare puzderia de „talente" ?) care sc adăuga vechiului 
lot (și el, dc Ia un an la altul. împuținat — oare M. Popes
cu, Uilecan. Macavei, Precup ș.a. ar fi plecat dacă le-ar fi 
fost clar câ echipa lor tinde spre o ascensiune rapidă, verti
ginoasă, in lumea fotbalului autohton ?) și conform vechiului 
slogan, echipa din Lupeni. se anunța din nou pretendentă 
la șefie... (!)

idea.

1' ni

A doua edific a cupei Itidor Paraschiva“

f iți dintre „piticii" de azi vor întări loturile noastre 
divizionare de mîine ?

După cum se Știe, prima edi
ție a cupei „Tudor Parasdhiva”, 
competiție rezervată fotbaliști
lor juniori mici, organizată în 
anul 1971, a fost cîștigată dc 
către echipa Minerul Vulcan 
(instructor : Ion Brînză).

Conform regulamentului re
cent elaborat, la întrecerile ac
tualei ediții participă copii care 
nu depășesc vîrsta de 14 ani. 
Competiția va începe cu în
treceri între echipele consti
tuite pe străzi și cartiere, iar 
cele mai bune echipe vor fi in
cluse în campionatul munici
pal, care se va desfășura sistem 
turneu tur-retur.

Pentru buna reușită ca și 
pentru antrenarea unui număr 
cit mai mare de echipe în a- 
ceastă întrecere fotbalistică re
zervată celor mici, va fi nevoie 
de sprijinul permanent al Or
ganizației de pionieri precum 
și de cel a) asociațiilor sporti
ve. care vor trebui să patro
neze aceste echipe, în etapa a 
TT-a, municipală.

Prima etapă — etapa pc lo
calități (străzi, cartiere) se va 
desfășură pînă la data de 6 au
gust a.c. La întreceri participa e- 
chipele înscrise la casele pionie
rilor. Etapa a Il-a, municipală, 
se va organiza în perioada 13 
august — 10 septembrie a.c. și 
va îngloba participarea echipe
lor campioane pe localități, în 
componența cărora vor intra 
cei mai buni copii depistați în 
etapa pe localități.

In etapa municipală se con
tează pe participarea unui nu
măr de șase echipe reprezentînd 
asociațiile sportive Minerul și 
Preparatorul Lupeni. Minerul 
Vulcan, Prcparația Petrila, 
Școala sportivă și Jiul Petro
șani. Câștigătoarea campionatu
lui municipiului Petroșani va 
participa, apoi, la etapa ju
dețeană, care va fi organi
zată de către comisia ju
dețeană de fotbal, în zilele dc 
14 și 15 octombrie a.c. în ora
șul Deva.

S. B

★

Unde s-a greșit ? Să analizăm succint cauzele :
Reconstrucția și, implicit, relansarea unei echipe sportive 

firmamentul dorit este un proces in timp, destul de ane-Pe .............................. ...............
voios; presupune, e adevărat și perseverență, dar lasă să se 
subințeleagă și o suită de renunțări la pretenții momentane. 
Nu poți pretinde o finalizare rapidă, rezultate mari, unei 
formații care, an de an, traversează perioade de căutări. 
S-a greșit, realmente, atunci tind, inițial, s-a trecut la mo
dificarea bazelor de refacere a echipei. Și s-a greșit fatal
mente pentru că nu s-a pornit, conform intențiilor, tocmai 
de la crearea unei puternice pepiniere de fotbaliști localnici.

Minerul Lupeni n-a dispus și nu dispune nici actual
mente de o formație de juniori redutabilă. Șă ne amintim 
ultima echipă dc juniori, introdusă, pentru rodarc și crește
re rapidă, în campionatul județean a fost o victimă categori
că a tuturor ..teamurilor- partenere de întrecere. Mai mult, 
In această formație și-au găsit pe parcurs ..culcușul" — în
tocmai ea în formațiile de tineret ale divizionarelor A — și 
-rezervele de profesie- ale primei echipe, acei noi-veniți 
fără persp. c-tive despre care aminteam mai sus. De ce ? 
Cine știe !...

Fără excepție, antrenorii din ultimii ani ai Minerului 
Lupeni, in particular, atunci cînd nu erau... auziți, reproșau 
conducerii asociației lipsa de interes, uitând însă să spună 
măcar un cuvânt despre felul cum ei. ca principali factori 
ai progresului echipei, s-au preocupa.! pentru a determina 
conducerea asociației să vadă altfel amplul și sinuosul pro- 
cs al revitalizării potențialului formației de bază. Și an de 

an același lucru : lot nesalisfăcător valoric, antrenori care 
încercau ..să facă ceva" cu acest lot (și doar atît 1), o condu
cere care pretinde promovarea în B a unei echipe „fără 
aripi" dar nu vede-, cui pretinde aoest lucru. La început 
de campionat, optimism exagera ' *’ '
imprecații la adresa antrenorilor.

Cit timp va mai dura însă această situație ?
In prezent, destinele echipei au fost preluate de Theodor 

Mîhulaehe. un antrenor a cărei evoluție anterioară în a- 
1 ostă echipă e plină de semnificații. Lupenean de origine, 

traversând, cu echipa pe care o iubește și pe care n-a pără- 
<'!-o nicioda'ă. o lungă perioadă (juniorat, divizia B, divizia 

Theodor Mihalache și-a început cariera de antrenor pe 
aceleași coordonate: copii, juniori, seniori. Va duce această 

hipă, în divizia B, tocmai Mihalache? Să nu-i cerem acest 
lucru de Fi început. Să-l lăsăm să-și formeze echipa. Să-1 
ajutăm în r.cas’ă grea misiune!... Conducerea A.S. Minerul 
Lupeni, Comitetul sindicatului de Ia E. M. Lupeni. 
ar trebui, in sfirșit, să înțeleagă că pista pe care 
cîndva s-a pornit in formarea unei echipe de fotbal pe mă
sura cerințelor miilor de suporteri mineri, a fost greșită, că 
pentru a se atinge culi 
lări calitative uriașe (cu 
ticelor talente), in timp, 
asiduă.

Azi. Minerul Lupeni, 
ție, nu poate emite prea 
acest lucru ! Și dacă T. Mihalache va dovedi, doar intr-un 
singur an, că dispune de un lot cu ' arc crede că se poate 
merge mai departe, sint sigur că nu... se va supăra absolut 
nimeni. Deși, nici atunci problema în sine nu va fi conside
rată ca fiind rezolvală !..,

în final, resemnare ș;

Imile dorite este nevoie de-., acumu- 
descoperirca și promovarea aulen- 
e nevoie de o preocupare intensă.

cu cei cinci noi jucători în forma- 
marj pretenții. Să se țină cont de

V. TEODORESCU

Q

NOTE PE 
PORTATIV

A fost aprinsă flacăra olim
pică ! La Olimpia in Grecia, 
printre ruinele templului zeiței 
Hera. cunoscuta actriță tragedi
ană Maria Moscholion, folosind 
o oglindă concavă, a aprins de 
la razele soarelui torța celei 
de-a XX-a Olimpiade de la 
Miinchen. Intre 13 și 17 august, 
flacăra olimpică va fi purtată, 
de la Giurgiu la Stamora Mora- 
vița, de sportivi români 9 
4, 5 și 6 august, la București se 
va disputa semifinala „Cupei Da
vis" : România — Australia. Su- 
percampionul nostru Ilie Năsta- 
se va dovedi, sîntem siguri, ce

lebrului as al Wimbledonului, 
Neale Frasser, că a apus de 
mult... steaua tenisului din ..țara 
cangurilor" 9 Spasski s-a îm
bolnăvit. A 9-a partidă a 
„meciului secolului" de șali 
a fost aminată pină azi Bu- 
cos — la Farul Constanța, 
Victor Marinescu — la Suceava! 
Adică acum, la rugbi se pleacă 
așa, fiecare cînd și cum vrea ? 
Ce facem, lăsăm să se deșira 
me o echipă care-a ajuns prin
tre cele mai de temut de pe a- 
rena rugblulul românesc ? 9 
Gheorghe Știr de la Știința Pe
troșani, halful tehnician al echi
pei profesorului Irimie, va juca 
la Minerul Baia Mare, in B < 
In lotul Minerului Lupeni apar 
cinci nume noi : Serafim, Cris- 
tache, Turbalu. Voicu și Pccsar. 
Cine sfnl noii coechipieri ai lui

Colroază < Primii patru sint ju
niori de la Steaua, veniți la 
1 upeni cu recomandarea lui Crăi- 
niceanu. Ultimul, tot junior, 
vine de la Mureșul Deva > Ma
rian David, extremul sting al e- 
chipei din Lupeni, dorește dez
legarea pentru Mureșul Deva. 
Să i se dea ! E mai bine să i se 
dea... Deci, Geoigevici a ple
cat loluși la Reșița. Va iace cu
plu de apărători centrali cu 
Mincă de la Craiova + Nelu Nun- 
vveiller III a fost numit antrenor 
principal la Dinamo București

Eugen Bartha a plecat la Pi
tești I Cine va conduce antrena
mentele echipei de handbal fe
minin de la Jiul ? Ne vom „dis
pensa"' și de această (cîndva 
valoroasă) formație divizionară? 
Ar fi păcal !

Y. ZET

?AH ...Și acum, tisrueul Hsial !
Angajată în lupta pentru ca

lificarea în divizia B, echipa 
de șah a clubului sportiv Jiul 
Petroșani a susținut, duminică 
30 iulie 1972, cea de a treia 
întâlnire, avînd de data aceas
ta ca partener de întrecere e- 
chipa Topitorul Baia Mare.

Cele șapte mese de joc in
stalate în foaierul Casei dc 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani. a oferit ambelor echi
pe condiții cît se poate de bu
ne de întrecere iar puținilor 
spectatori (care nu au fost 
altcineva dc-cît tot jucători de 
șah) posibilitatea vizionării tu
turor partidelor.

Prima victorie pentru gazde 
este obținută de cătie Rădică 
Gheșa Iosif l.azăr ridică apoi 
avantajul la 2-0 pentru Jiul. 
O altă victorie este obținută 
ulterior de către Șerban Neam- 
țu. Dar, se înregistrează și o 
înfrîngere. suferită de Dianu 
Mitrică în fața luj Gheorghe 
Deak. Cea de a patra victo
rie pentru gazde aparține ju
nioarei Maria Rogobete și vic
toria echipei Jiul este ca și 
asigurată. Talentatul nostru ju
nior Ion Mărășescu cedează în 
fața juniorului băimărean 
Ștefan Talpaș, jar Iosif Șmida 
obține remiză... Și arbitrul în
tâlnirii, Nicolae Dubaru, con
sfințește in foile de arbitraj 
scorul final: 4 1/2 — la 2 1/2 
in favoarea gazdelor.

Prin obținerea acestei victorii, 
echipa de șah Jiul Petroșani și-a

cîștigat dreptul dc a participa 
la turneul final, care va avea 
Joc la București în perioada 
28 august — 21 septembrie 
a.c.

S BĂLOI

Instantaneu... din 
foaierul

Casei de cultură 
Foto: Ion LEONARD
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I. do la Crișul Oradea, legitimat 
«ii termen pe perioada studiilor. 
Ion Gabriel de la Steaua Bucu
rești are depuse forme penfni 
carantină, dar sperăm să se re
zolve „cazul” și mai ușor. 11 
vom legitima, probabil, dacă va 
confirma, și pe Secul de la A- 
nlna. un portar cil recomandări 
frumoase.

— S.t Irccem la compattimen- 
tul defensivei...

— Da I Gergescu, Mlhal Ma
rian. Stocker, Tonca. Caloria
II, lot dc la Crișul. legitimat cu 
termen pe perioada studiilor. 
Gruber, de la Dunărea Giurgiu, 
legitimat, Cotoșman, de la Flec- 
troputere Craloxa, a depus for
me pentru carantină. Adrian 
Popescu, de la Școala sportivă 
Craiova, leqilimal. Ișl reia an
trenamentele șl Matei Popescu.

Gcorgevici - se știe, a 
primit dezlegare. Dar nu apare, 
în locul acestuia, Grama de la 
Progresul?

— Numai dacă va primi dez
legarea clubului, li este Interzi
să carantina, conform unor noi 
holărîri ale F.R.F.

— Mijlocașii ?
— Cotormani, Dodu. Urmeș, 

Nagy Alexandru, de la Crișul 
Oradea legitimat, și Stan Ga

briel, de la Metalul București, 
legitimat deoramdală cu «aran- 
llnă. Tot cu carantină, pina se 
va rezolva cumva, altfel, mal 
sint incluși în lol halfii Caranio- 
lls. de la Constructorul Hune
doara. (ratele fostului nostru 
jucător. Nikos Caramalis, azi la 
Panalhinalkos Alena șl Papada- 
chis, de la Corvlnnl Hunedoara.

— In •flrșlt, linia ofensivă...
— ...Se < ompune din : Făqaș, 

Mulțescti. Slolan, Naidin, plus 
S7abados, de |d Mureșul Deva, 
legitimat, și Rozsnay, de la Mi
nerul Bala Mare, unul din ..ca
zurile litigioase" care va fi pro
babil rezolvat, legitimai cu sla- 
qiu de idrantlnă.

- înainte dc a va mulțumi 
penlru „datele” oU< iale oferite, 
•puncți-ne cîleva cuvinte despre 
meciurile programa!<• în viitorul 
imediat..

— Miercuri, Jiul joacă la Ti
mișoara cu Politehnica, după 
care, probabil, va întâlni acasă 
echipa .N.A.R.” Alger, anlicna- 
lă in sezonul (recul de Tache 
Macri, invitată a U.T.A.-el in 
țara noastră. Intre 10 șl 15 au
gust, un turneu de două me
ciuri in R.P. Polonă. Șl pe ur
mă. vom vedea...

V. T.

Noi apariții în editura

„STADION"
G „FIZIOLOGIA SPOR

TURILOR" . Autorul, Andrei 
Demeter, doctor in medici
nă, fost sportiv de perfor
manță, prezintă modificările 
fiziologice ale funcțiilor or
ganismului, determinate de 
efortul specific, in majori
tatea disciplinelor sportive. 
Cartea este deosebit de utilă 
pentru specialiști in educa
ția fizică, profesori, antre
nori, oferind date concrete 
pentru aprecierea efortului 
in lecțiile de antrenament și 
planificarea corectă a pregă
tirii in vederea obținerii per
formanțelor superioare

• .ISTORICUL ZBORU
LUI FĂRĂ MOTOR IN RO
MANIA" : L ucrarea, apărută 
sub semnătura lui Gheorghe 
N. Cucu, prezintă cronologic 
pagini de glorie și izbinzi ale 
precursorilor zborului fără 
motor, realizările obținute de 
pionierii acestui sport în
drăzneț. Volumul prezintă, 
de asemenea, evoluția acestei 
ramuri aviatice in perioada 
1948—1968, iar materialul i- 
lustrativ completează textul 
lucrării, care va fi citit cu 
deosebit interes de toți cei 
care vor să cunoască dezvol

tarea .borului fără motor j. 
aviației sportive in țara noas
tră.

• „JOCURI ACROBATI
CE $1 PIRAMIDE" : Volu
mul, apărut sub semnătura 
lui N. Gh. Băiașu și V. An- 
dronescu, prezintă o serie 
de exerciții simple și poziții 
statice din gimnastică, cu a- 
jutorul cărora se poate al
cătui un număr apreciabil de 
programe pentru pregătirea 
și desfășurarea demonstrați
ilor. Sint date mulle indica
ții metodice, iar ilustrațiile 
ajută la realizarea în condi
ții optime a programelor.

9 ..CAREUI MAGIC- : 
Gazetarii sportivi Gheorglie 
Henț și Paul Ochialbi pun la 
îndemina pasionalilor sportu
lui cu mănuși cea de-a doua 
ediție a valoroasei lor lucrări 
Sint descrise viețile campio
nilor ringului Primo Camera. 
Joe Louis, Jack Dempsey. 
Gene Tunney Jack Johnson. 
George Carpentier, Max 
Schmelling, Cassius Clay. 
Joe Frazier ș.a. Volumul, a- 
părut in condiții grafice deo
sebite. cuprinde și numeroase 
fotografii ale marilor .vede
te" ale pugilatului mondial

TELEX ■ TELEX ■ TELEX
TORONTO 31 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs inter
național disputat la Toronto, re
cordmanul mondial, americanul 
Jim Ryun, a cîștigat proba de 
o milă cu un rc/ultat de 3'52” 
8/10.

★

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 
In cadrul unei reuniuni dc 
natație desfășurate la Budapes
ta, înotătorii maghiari au rea
lizat cîleva performante de va
loare. In proba de 200 m spate 
masculin, Veraszto a obținut 
timpul dc 2’10'' 9/10, timp care 
reprezintă un nou record al Un
gariei. Andrasz Hargitay, a sta
bilit două noi recorduri in pro
bele dc 200 m fluture cu 2’07" 
9/10 și 400 m mixt cu 4'38" 9/10. 
In cursa de 400 m liber, îno- 
tătoarea Andrea Gyarmaty a 
stabilit cu timpul de 4' 47", de 
asemenea, un nou record al Un
gariei.

★

LONDRA 31 (Agerpres). — A- 
lletul englez. Paul Nihill, in 
vîrstă de 32 ani, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
20 km marș < u timpul de 1 h 
24'10". Vecii iul record — 1 h 
24'39” 4/10 aparținea atlelilof 
Hans Ryman și Peter Frinkel 
ambii din R.D. Germană.

★

LOUISVILLE 31 (Agerpres). — 
In turneul internațional de te
nis rezervat jucătorilor profe
sioniști care are loc la Louis
ville americanul de culoare 
Ashe l-a învins in semifinale 
cu Ci-4, 6-4 pe australianul New
combe. Englezul Cox a reușit 
să-l elimine cu 7-5, 6-0 pe Cliff 
Drysdale (R.S.A.).

★

DUSSELDORF (Agerpres). — 
Proba de dublu din cadrul tur
neului international do tenis de 
la Dusseldorf a fost cîștigată de 
perei bea Ilie Năstase McMil
lan (R.S.A.) caro în finalii a în
trecut <u 8—6, 6—3 pe Ion Ti
riac Mulligan (Italia), Conform 
regulamentului acestei probe 
s-au disputat două seturi.

DUSSELDORF (Agerpres). — 
Turneul international de tenis 
de la Dusseldorf s-a încheiat 
cu un frumos succes al jucăto
rului român Ilie Năstase. In fi
nala probei campionul român
1- a învins cu 6—0, 6—2, 6—3 pc 
jucătorul vest-german Juergen 
Fassbender.

★

REYKJAVIK (Agerpres). — 
Duminică urma să aibe loc a 9-a 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Boris 
Spasski și Robert Fischer. Parti
da a fost aminată din cauza îm
bolnăvirii lui Spasski. In pre
zent, scorul este de 5—3 în fa
voarea lui Fischer. Partida a 9-a 
urmează să se joace marți 1 
august.

★

MiNCHEN 31 (Agerpres). — 
La Luebeck, s-a disputat întâlni
rea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționata olim
pică a R.F. a Germaitâci și re
prezentativa Finlandei. Fotbaliș
tii finlandezi au terminat învin
gători cu scorul de 2-1 (1-0).

In partidele zonale ale „Cupei 
Galea", competiție de tenis re
zervată echipelor de tineret, la 
Gerona, selecționata Spaniei n 
învins cu 4—1 echipa României 
obținînd dreptul dc a participa 
la turneul final programat la 
Vichy (Franța). In ultimele două 
partide de simplu au (ost înre-. 
gislrale următoarele rezultate: 
Hererra (Spania) — Nemes (Ro
mânia) 8—6, 6—2 și Traian Mar- 
cu (România) — Coco (Spania) 
6—3, 5—7, 6-2.

La Saarebruck echipa Angliei 
a întrecut cu scorul de 4— 1 se
lecționata Suediei. Echipa învin
gătoare in grupe de la Ma- 
rianske Lasne (Cehoslovacia) nu 
a fost încă cunoscută. Echipele 
Cehoslovaciei și Ungariei care 
sint angajate în luptă pentru ca
lificare se află la egalitate:
2— 2. In ultima partidă întrerup
tă din cauza întunericului, < c-

hoslovacul Savarda conduce iu 
6—4 în partida cu Laszlo.

★

CONSTANȚA (Agerpres). — 
Prin telefon: Aproape 20 000 de 
spectatori au urmărit duminică 
seara pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța ultimele două jocuri 
ale campionatului european u- 
niversitar dc fotbal. In finala 
competiției, s-du intilnit repre
zentativele României și Iugosla
viei. La capătul unui meci în 
general echilibrat, fotbaliștii ro
mâni au reușit să obțină o me
ritată victorie cu scorul de l—0 
(1—0). Unicul punct a fost re
alizat in minutul 7 de fundașul 
Jurcă care a șutat cu efect de 
la marginea careului de 16 m, 
înscriind imparabil.

In urma acestui succes, echipa 
României a intrat în posesia tro
feului.

Penlru locurile 3—1, s-au în
tâlnit selecționatele Cehoslova
ciei și Spaniei. Fotbaliștii celv. - 
lovaci au obținut victoria cu 
1—0 (0—0), in prelungiri, prin 
punctul marcat in minutul 114 
de aripa dreaptă Mayer.

( Agerpres)

Feoerdtid noastra de 
specialitate a anunțat că 
formația de tenis a Ro
mâniei penlru întâlnirea 
cu echipa Australiei, 
(seiniiinala interzonală a 
„Clipei Davis") care va 
avea loc pe terenurile 
„Progresul" din Capita
lă. in zilele de 4. 5 și 
6 august, va avea ace
eași componentă ca și 
la recenta întâlnire cu 
formația U.R.S.S. de la 
Tbilisi, adică Ilie Năsta
se Ion țirlac. Petic 
Marmureami și ion San
tel

TELEX ■ TELEX « TELEX
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In pas cu

producției

Constantin Lepădatu
S-au împlinit la 22 iulie a.c.

de 
ai

serie întreagă de produse 
sini canapelele extensibile,

și exigențele

cerinței a

. doi ani de la moartea doc
torului CONSTANTIN LEPĂDATU, personalitate marcantă 
a medicinei românești, fost medic emerit al R.S.R., director 
și medic primar, șef al secției de chirurgie a Spitalului u-

Pufem realiza
MAI MULT, 

este loc pentru
MAI BINE

rolă, o ) pc colo dc n deveni proverbiale. Nc.ijunsul re
flectă htptul eâ alte servicii, alți factori thi-si îndeplinesc 
inUutolul sarcinile pentru caic ‘int remun«iați, sau le 
îndeplinesc (ti ușurință. C.i o deficiență de organizare a 
aprovizionării și Întreținem este suficient să amintim ob- 
•■'rvnțirj făiiită dc m-■•ml Andrei Șandor. dc la Paroșeni, 

ire a dat un cxcmphi elocvent: in schimburile H, HI Și 
IV, In suprafață, multe din atelierele cc deservesc subte
ranul cu reparații și intervenții operative, sînt închise. 
Dei i. pentru o cvcntii.ilâ i ' rație (fa dc exemplu o su
dură sau o strunjirc) brigada trebuie să aștepte pînă în 
schimbul I al zilei următoare. Sc înregistrează astfel, 
vrlnd-nevrînd stagnări de producție din lipsa unei inter
venții care nu ar necesita mai mult dc 15-20 minute.

Asemenea exemple mai pot fi enumerate. Cert este 
că. la capitolele aprovizionare. întreținere și reparații, 
xislâ încă dcfii iențe care macină timpul minerilor. < 
determină repetate stagnări dc producție, deficiențe ce 
cer grabnic înlăturate.

L’n alt neajuns este 
cauze care țin dc forța

— Ar fi necesar, a 
Onut. dc la mina lAipeni. 
să-i privească mai bine. 13) 
cauza fluctuației și, pe sem 
aptitudini pentru minerit, dar 
a sc îndeplini „pianul de anga, 
la o metaforă (știm prea bine 
indicator dc plan) — pe care 
serviciilor de personal, conduct 
instruire câ nu un asemenea 
planul de cărbune. Ca atare 
discornămînt la angajare, iar pe parcurs, 
atenție și preocupare pentru crearea 
Unei operative integrări a tinerilor în 
pentru lărgirea posibilităților pe linia 
alunei cînd tinerii dovedesc aptitudini. 1 
siunc în muncă. In problema reducerii fluctuației — s-a 
■arătat în spirit autocritic în cuvîntul mai multor mineri 
— Un aport dc scamă este așteptat însăși din partea bri- 

în crearea unui climat optim de

fără îndoială. intîmpinat din 
de muncă și timpul de lucru, 

arătat în cuvîntul său minerul Ion 
■a aceia care angajează tineri, 

5zilc întîmpină greutăți din 
chiar și tinerii care nu au 
sint angajați doar pentru 

tjări". Am recurs bineînțeles 
■ că nu există un asemenea 
chiar o repetăm, amintind 

,’crilor celor două centre de 
„plan" trebuie realizat, ci 

este nevoie dc un mai mare 
, de mai multă 
dițiilor necesare 

i viața dc brigadă, 
ridicării calificării, 

responsabilitate, pa- 
fluctuațici

I 
I
I

Ne oftăm in mijlocul verii. 
In ©ceste zile cătduroose oa
menii consumă - dintr-o ce
rință orgonkâ determinată de 
P'erdereo apei din organism 
- tot moi multe lichide răcori
toare siropuri, sucuri, citrice, 
sou ape minerale Așa se ex
plică căutările febrile ale aces
tor produse păstrate Io ghea
ță și in frigidere. Din păcate 
msă, csemenco produse sint 
destul de greu de găsit in le- 
(eauo de desfocere o unități
lor comcrciole. Am puteo cia 
olci destule exemple pentru o 
ne susține ofirmațio. Ne vom 
mărgini insă doar Io citevo. 
Iotă ce ne scrie de pildă in 
acest sens tovarășul loslf Mo
toc, domiciliat în Lupeni, str. 
Eroilor nr. 16. deputat in cir
cumscripția 160 o municipiu
lui Petroșani. „In orașul nostru 
lipsesc de mult timp sortimen- 
lele de răcoritoare și apă mi
nerală. Dc curind om vizitat 
împreună cu ol|i deputați moi 
multe unități T.A.P.L. și maga
zine alimentare din cortieie- 
Ic noi și vechi ale orașului. Nu 
am găsit nici cel puțin o sticlă 
cu apă minerală. La restauran
tele „Minerul” și „Progresul", 
la alimentara nr. 74, la auto
servirea din centru și din Bru
ia II nu numai că aceste produse 
lipsesc, dar nici nu au fost o- 
norale de mult timp comenzile 
făcute”.

Intr-un mod asemănător stau

lucrurile ți în orașul Petrilo, 
unde. n« informează cetățenii, 
otif Io complexul comercial 
cartierul 8 Martie, cit ți Io

însemnare

din 
co

Unde și mai

sași
astâmpere

oamenii

fetorio din Lonca șl Io restau
rantul „Măgura” nu se găsește 
de multă vreme nici o sticlo 
de suc sau apă minerală.

In ceeo ce privește orașul 
Petroșani, profesorul Ladislou

Torlto?. din Goloțl, ne scrie că 
o coutot in ziua dc 17 iulie 
la toate unitățile Î A.P.l și 
O.C.L. Alimentara răcoritoare, 
fără însă ca să poată găsi. 
Ing, Teodor Popa dc Io E.M. 
Altin Tepe, judoțul Tulceo, se- 
sizeată Io rindul său că in zf- 
ua de 21 iulie, oflindu-se in 
trecere prin locolitateo noas
tră, a vrut să cumpere pentru 
drum citeva sticle de răcori
toare. Iluzie, intrucit o fost im
posibil să găseoscă un astfel 
de produs.

Trecind pe '■trado principală, ț 
a orașului, unde se oflă nu 
mo puțin de 10 unități ale 
T A P.L și două autoserviri, ră- 
mii pur și simplu uimit că in 
tonte aceste unități nu se pun 
in vînzare băuturi răcoritoare 
decit la zile mori și cel mai a- 
desea, printr-o stranie coinci
dență, se intimplă ca in aceste 
zile, temperatura să nu fie cea 
mai favorabilă unui astfel dc 
consum, care se distribuie spre 
populație olit de intimplător.

Despre problema in discuție, 
ziarul a mai scris. După cil 
se vede insă, efectul e departe 
de a fi cel așteptot. Semnalăm 
acum încă odată această gra
vă deficiență și așteptăm mă
suri neinlirziote. Să se înțelea
gă odată pentru totdeauna că 
nici unde și in nici un caz, oa
menii însetați, nu se pot 
cori... cu vorbe 1

^kăspuitdem
pe! or ce ne ier ut

'IU OPREA, Lupeni. 
ne-ați scris, nu co- 
rorințelor unui poT- 

sugerăm, pentru pre-
,,omului de lingă 

■xomplu v-n în
scrieți, o foto-

să-1 
cre

ți fi
ii șor 
mari

respunde 
trei. Vă 
zentarea 
noi", al cărui 
demnnt să nr 
grafic reușită însoțită «Ir 
„explicație" bogată «are 
prezinte Intre trandafirii

i de el, Considerăm < 
•astă fotografic e mai 

realizat și arc mai 
se dc publicare.

lea bcii' lHn. Pentru lămuri
rea dv. în legătură cu 
tea Și condițiile ce 
( roate, vâ invităm să 
pe la redacție.

• GHEORȘHE DRAGU, 
Pelriln. Instalarea unui post 
de telefon la Aso( iația de lo- 
i atari nr. I Pelriln implică, 
(lupii «uni nc-a informai <<>n- 
duceiea Oficiului de poșlfi și 
telecomunicații Petroșani, 
i helluirea unei sume npr<*( in- 
bile, de care asociația, deo
camdată, nu dispune. Exista 
insă perspectiva obținerii te
lefonului necesar, cu cheltu
ieli mai mici, odală cu termi
narea noii creșc — grădinițe 
din cartierul 8 Martie, aliată 
in construcție. Mai sint și 
nllc posibilități, să le zicem 
intermediare, *e care nți pu-

• IOAN SPA1ARU, Petri 
l.i. < onduceren minei Petrila, 
prin serviciul de rontabililn- 
te, nc-.i precizat că în baza 
indicațiilor solicitate și pri
mite din partea forurilor su
perioare, vi se poate acorda 
recalt ulnrea impozitului, și 
deci micșorarea lui, inceplnd 
cu luna mai 1972, lucru care, 
de altfel. \ ,) și fost comuni
cat. Urmăriți ziarul nostru, 
in care vom publica o « onsu 
tație pe această temă.

• ISIDOR CUPLĂRI 
Lupeni. Consiliul popular 
orașului Lupeni și condur'Ti 
minei au analizat starea lo< i 
inței dv. și ne-a asigurat < 
v-a luat în atenție. Comis 
de repartizare a locuințelor 
minei Lupeni urmează să so
luționeze in scurt timp ca- 

Pînă atunci, veți pu- 
pațiul pe

i

Mobilă la cerințele
cumpărătorilor

gadierilor. factori-c 
muncă în brigadă.

Din dezbaterile minerilor au reeșit numeroase propu
neri privind îmbunătățirea plasării efectivelor de lucru la 
lucrări direct productive (se „risipesc" multe posturi la 
lucrări de întreținere sau regie, care sînt executate greoi, 
cu înlîrzicre) ca și a plasării artificierilor pe schimburi, 
după necesitățile brigăzilor (la multe locuri.de muncă nu 
se avansează în schimburile II. III și IV din. lipsă de arti
ficieri, aștcptîndu-sc pînă a doua zi în sbhimbul IV Alte 
propuneri au vizat stimularea răspunderii șefilor de bri
gadă și de schimb, a manipulanților care deservesc com
plexele de tăiere și încărcare mecanizată, dotarea brigăzi
lor cu utilaje strict necesare (trolii, recomprimatoarc. că
rucioare dr perforat) toate acestea ilustrînd dorința colec
tivelor de mineri de a recupera rămînerile în urmă, pre
ocuparea lor de a îndeplini cît mai exemplar sarcinile de 
plan.

Cum era de așteptat, numeroși vorbitori s-au referit 
în cadrul dezbaterilor, la sarcinile mărețe ridicate în fața 
colectivelor de muncă de recenta Conferință Națională a 
partidului. In acest sens, pentru toți cei care au trecut pe 
la pupitrul dezbaterilor, ziua brigadierului a însemnat un 
nou prilej de angajare, brigadierii dînd glas dorinței miilor 
de mineri din abatajele și galeriile Văii Jiului, hotărîți 
să-și sporească eforturile, să-și închine întreaga capacitate 
de muncă realizării exemplare a sarcinilor dc plan, pen
tru a răspunde astfel prin muncă, grijii cu care detașa
mentul minerilor este permanent înconjurat de conduce
rea superioară de part’d si dc sfat, pentru înfăptuirea pri
milor pași pe calea tr ducerii în viată a documentelor is
toricei Conferințe Naționale care a jalonat cu claritate 
drumul țării spre progres și bunăstare mereu crescândă, 
«nrc comunism.

I.I.L. PETROȘANI 
SECȚIA LIVEZENI : 
stantaneul nostru l-a sur
prins pe șeful de echipă 
Sabin Marin și pe tim- 
plarul Alexandru Csete 
in (Impui verificării pla
nului timplăriei.

Aflăm 
organele

de la 
de ordine

In magazinele de desfacere 
din Valea Jiului, apar noi și noi 
tipuri de mobilă, in măsură să 
satisfacă cele mai exigente ce
rințe ale cumpărătorilor. Cei ce 
vizitează unitatea de desfacere 
nr. 81 „Mobilă" Petroșani, se 
pol (învinge că tot ce este ex
pus aici spre vlnzare, întruneș
te un plus de calitate și funcțio
nalitate, că îmbină cerințele de 
frumos cu utilul. Plăcut impre
sionează, de exemplu, varietatea 
de camere combinate lip „Pa- 
rîngul", „Brad", „Crișul", „Că
rei", dormitoarele „Vaslui", „Pe
lican" ș.a. prin armonizarea de
senelor și culorilor, a suprafe
țelor furniruite cu nuc, sau ma- 
hon, linia lor elegantă, moder
nă.

O 
cum 
dulapuri, biblioteci, vitrine etc. 
sînt dimensionate în așa fel ca 
din acelea să se poată compu
ne ansambluri corespunzătoare 
adecvate spațiului locativ. îm
bucurător este totodată că ne
încetat crește numărul de pro
dus* separate cum sint fotoliile, 
scaunele simple și lapițale, me
sele pentru televizoare, cuie-

rele pentru hol ș.a., a căror e- 
Xecuțic se perfecționează mereu, 
se diversifică intr-o g-imă tot 
mai mare.

Mobila de producție calitativ 
superioară, se bucură de apre
cierea unanimă a cumpărători
lor. Dovadă, faptul că planul de 
desfacere pe primul semestru al 
anului in curs, al magazinului 
nr. 31 Petroșani, a fost depășit 
cu 9,70 la sută.

Printre acțiunile organizate 
ultimul timp do comitetul 

orășenesc U.T.C. Vulcan, In 
sprijinul producției sc numără 
și schimbul «|« experiență din
tre activele U.T.C. dc Ia prepu- 
rația Corocști, F.S.H. și E.M. 
Paroșeni, care a avut loc în 
sectorul II a| minei Paroșcni.

Tn cadrul acestei acțiuni, la 
care au participat peste 90 de 
tineri uteciști, s-au urmărit cî- 
teva obiective legate de calita
tea cărbunelui extras, compor
tarea stllpilor hidraulici în ca
botaj și folosirea complexelor 
mecanizate în sub'.eran.

La realizarea și d .sfiri <■ uea 
acestui schimb de experiență, 
organizat înainte și la prepara
ta Corocști și F.S.H. Vulcan 

i au adus contribuția specialiș
ti din domeniul '-espectiv si ca
drele ichnico-inginerești.

Concluziile acestei intere nte 
și utile i tiuni. vor fi stihii-,te 
la o viitoare masă rotund! na 
care comitetul orășenesc lî.TC. 
Vulcan o va organiza Cu parti
ciparea tuturor șefilor de bri
găzi dc tineret si veterani ai 
procesului do producție.

Tot hi cadrul, acestei acțiuni 
a avut loe în ziua do 20 iulie 
un al* schimb de expcrien'ă 
între brigada d<* tineret de la 
E.M. Vulcan si F.S.H. oe tema : 
Renarnrea slîlnului hidraulic și 
nării)» sensibile ale acestuia. 
Rezultatele schimbului amintit 
’'or fi de asemenea puse în dez- 
ba'e*—- un«i mese rotunde

Noua inițiativă a Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Vulcan sc 
înscrie în preocupările legate 
dc perfecționarea pregătirii pro
fesionale multilaterale a tine
rilor. condiție a creșterii rolu
lui lor în procesul de producție.

Cauză și efect

Acțiuni variate, în multe școli.
Dar, de ee nu în toate ?

Numitul Valentin Pădurar» 
din Petroșani, sir. Dealului nr. 
33 a fost amendat cu 500 lei, 
conform prevederilor Decretului 
153/1970, pentru că a încercat 
să împiedice lucrătorii de mili
ție care interveniseră în scopul 
„stingerii" unui scandal provo
cat în bufetul „Jiul"’ din Petro
șani. Cauza acestei atitudini 
starea de ebrietate în care 
afla V. P.

se

(Urmare din pag 1)

Din inițiativa consiliilor oră
șenești ale organizației pionie
rilor, cu sprijinul caselor de 
pionieri, în Lupeni Ș> Vulcan 
au dvul loc intilniri cu delegați 
la Conferință. în cadrul că
rora pionierii au ascultat emo
ționantele cuvinte ale celor 
care au reprezentat marele de
tașament al minerilor Văii Jiu
lui la marele forum al partidu
lui. La școlile generale nr. 6 
Petroșani, nr. 2 lupeni și la 
Liceul Uricani au fost organi
zate excursii tematice de șapte 
zile pentru cunoașterea frumu
seților și a bogățiilor patriei, a 
vestigiilor trecutului. marile 
realizări obținute de harnicjl și 
talentatul nostru popor sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român. Prin felul cum nu 

prin mo 
a obicc 
conducă

Partidului 
Prin felul 

organizate, [ 
prezentare 
propuse,

șit să cultive înaltul sentiment 
al dragostei pentru patrie, sim
țământul de adîncă prețuire al 
trecutului eroic al poporului 
nostru. In același perimetru te
matic s-au înscris și cele șapte 
expediții pionierești care, timp 
de IO—14 zile, au străbătut pas 
cu pas masivul Retezat sau Pa
ring, făcînd studii asupra fau
nei. florei, folclorului, au par
ticipat la activități social-utile 
•lături de localnici, au admirai 
frumusețile patriei noastre so
cialiste. au vizitat muzee, 
locuri istorice, monumente ce 
marchează glorioase pagini din 
trecutul de luptă al ponorului 
nostru.

Excursiile locale organizate 
de școlile generale nr. 5 și nr. 
6 Petroșani, nr. 2 Lupeni, nr. 
1 și nr. 5 Petrila. Casa pionie
rilor Vulcan și Școala generală 
nr. 4 Vulcan, au oferit copiilor 
multiple posibilități de cunoaș
tere directă, nemijlocită a : 
li’ăților înconjurătoare, a 

industriale de

din Valea Jiului, <j monumen
telor care vorbesc despre vred
nicia trecută și prezentă a lo
cuitorilor acestor pămînturi, 
despre jnunca lor plină de en
tuziasm și devotament, pentru 
propășirea societății noastre so
cialiste.

De remarcat că. dintre insti
tuțiile educaționale cu sarcini 
precise în domeniul organizării 
vacantelor școlare, Casa pionie
rilor din Vulcan a vădit o mul
titudine de preocupări, la înăl
țimea tuturor exigențelor.

Nu același lucru se ponte 
vorbi despre o serie de școli din 
Petroșani. Petrila, Vulcan, Uri- 
rani în care acțiunile de va
canță, puține și stereotipe, do
vedesc interes slăbit din partea 
consiliilor orășenești ale Orga
nizației Dionierilor. a conduce
rilor școlilor, pentru bunș or
ganizare a vacantei de vară a 
elevilor lor.

Să subînțelegem că pe alocuri 
vacanta de

Calea 
dezonorării

Cornel Corcodel, 22 ani anga
jat la E.M. Dîlja și-a rîvnit de 
mult timp un ceas de mină. 
Asta nu era deloc rău. Rea a 
fost calea aleasă pentru a-1 
„procura". In loc să meargă ca 
toți oamenii Ia magazin, <le un
de, cu bani, puica să-și cumpe
re cel mai bun ceas, el... l-a 
văzul pe Ion Miclca că și-a 
parcat mașina lîngă halele ora
șului Petroșani, s-a furișat prin
tre autovehiculele care se aflau 
în același loc, a pătruns în ma
șină și a furat ceasul acestuia. 
A ales, deci, calea necinstei și 
a dezonoarei. Pînă la urmă n-a 
rămas nici cu ceasul pentru că 
militia l-a identificat, cu ceasul 
furat asupra lui, și l-a obligat 
să-l restituie păgubașului.

Fapta lui Cornel Corcodel se 
numește 
avutului 
sește de

întors de la școala fle corecție, 
unde a învățat meseria de vop
sitor. dg^.mobilă, a fost angajat 
la secția de tîmplărie a Î.I.L., 
unde n-a lucrat însă prea mult 
timp. S-a „transferat" la E.M. 
Dilja, iar în cele din urmă n-a 
mai lucrat nicăieri. Și-a găsit 
altă „preocupare" — furtul Și 
a furat mai întîi o bicicletă din 
blocul nr. 51, str. Independen
ței, apoi lucruri în valoare de 
peste 2000 de lei de la mătușa 
sa, și, la urmă, un pardesiu și 
alte obiecte personale aparți- 
nînd șoferului loan Florescu. Și 
poate aT fi săvîrșit și al 4-lea 
furt, dar miliția l-a „ajutat" 
să-și mute din nou domiciliul 
din sir. Oiluz nr. 4 în arest. In 
urma judecării va afla și cit 
timp anume nu va mai putea în 
mod sigur să mai fure.

--------♦--------

Pentru destindere 
în orele libere

Din inițiativa tinerilor uteciști 
și sub îndrumarea tovarășului 
Ion Barb, secretarul comitetului 
U.T.C., la Vulcan s-a amenajat 
în centrul noului cartier al o- 
rașului un frumos teren de vo
lei care vine să întregească de
corul urban al localității. Tine
rii au adăugat astfel la celelal
te puncte de recreere existente 
încă unul. Acesta, ca și celelal- 

le va oferi minunate clipe 
destindere în orele libere.

te, 
de

Valentin MANOL1U 
corespondent

ANUNȚ
a putea interveni operativ în lichidarea unor 
ce se mai petrec cu difuzare® ziarului nostru, 
cunoștință orarul zilnic dc predare a ziarului

dentru
neajunsuri
aducem la___ T._ ------------------------
pe localități și principalele întreprinderi «lin Valea Jiului :

•

furt calificat în dauna 
personal și se pedep- 
la 1—5 ani închisoare.

Al 4-lea furt 
n-a mai avut loc

Iosif Tizon (19 ani) s-a ocupat 
vreme cu diferite giumbuș

lucuri și ocazii interzise de lege.

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora
ora

Vulcan — oficiul P.T.T.R. 
Vulcan mină 
Paroșeni mină
Paroșeni — termocentrală
Lupeni — mină
Lupeni — oficiu
Uricani — mină
Uricani — oficiu
Petroșani
Petrila — mină
Lonca — mină

Factorii poștali sînt obligați a difuza ziarul „Steagul 
roșu" la prima cursă, adică la ora 9,30 pentru abonații la 
domiciliu.

Rugăm cititorii ziarului, să ne comunice orice întirzie- 
re față de acest program de difuzare, la telefon interurban 
nr 1662 sau telefon CCP 269.

și medic primar, șef al secției de chirurgie a Spitalului 
nificat din Petroșani.

Dedicindu-și întreaga activitate nobilei profesiuni 
medic, s-a remarcat printre cei mai pregătiți asistenți 
profesorului dr. I. Iacobovici din Cluj.

Ințelegind că datoria sa este aceea de a-și pune 
noștințelc in slujba sănătății oamenilor, dr. Constantin L_ 
pâdatu se stabilește in Petroșani și, din anul 1928, pînă in 
ultima zi a vieții sale, timp dc 42 de ani, și-a dăruit toată 
puterea dc muncă și priceperea sa profesională apărării 
sănătății minerilor și a celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului

In timpul evenimentelor din 6 August 1929, cind a avut 
loc greva minerilor de Ia Lupeni, a acordat în spitalul din 
localitate asistența chirurgicală minerilor răniți de gloan
țele jandarmilor. Timp de patru zile a muncit atunci fără 
întrerupere și așa cum a mărturisit de nenumărate ori „nu 
a văzut un tablou de carnagiu mai îngrozitor, deși a luat 
parte timp de patru ani la primul război mondial”.

Fiind numit din acest an director și șef al secției chi
rurgie la spitalul din Petroșani, dr. Constantin Lepădatu 
organizează și desfășoară o susținută muncă profesională și 
științifică care îl face cunoscut în întreaga țară și chiar pes
te hotare. Preocupat permanent de progresul medicinei și al 
instituției pe care o conducea, a încurajai prin exemplul său 
personal afirmarea spiritului de disciplină al medicilor și 
al personalului mediu din spital, a susținut o vie activitate 
didactică, dc cercetare și asistență socială, iar prin răbda
rea. discreția și conștiinciozitatea ce l-au caracterizat, a do
vedit un deosebit simț al datoriei față de omul bolnav.

Pentru spiritul său de sacrificiu s-a bucurat de stima 
și respectul minerilor, al muncitorilor și al tuturor cetățe
nilor din Valea Jiului.

In timpul carierei sale de chirurg a efectuat peste 
20 000 de intervenții, de la cele mai simple pînă la cele 
mai complicate, obținînd rezultate excelente, fapt care i-a 
creat o meritată popularitate nu numai în Valea Jiului ci 
și în alte regiuni limitrofe.

Datorită activității sale științifice și de cercetare, nu
mele dr. C. Lepădatu s-a impus în lumea medicală, prin 
publicarea numeroaselor lucrări de specialitate și colaborări 
cu institutele din țară și străinătate. Recunoscîndu-i-se me
ritele personale și competența profesională a fost cooptat 
membru al colegiului dc redacție al revistei „Chirurgia" și 
membru în colectivul de conducere al Societății Științelor 
Medicale din România, apoi al Societății de Chirurgie.

Pentru întreaga sa activitate a fost distins cu titlul de 
Medic Emerit al R.S.R., iar pe plan internațional a fost 
ales ca membru al Societății Internaționale de Chirurgie. 
In același timp, dr. Constantin Lepădatu a desfășurat o bo
gată activitate obștească

Salariații Spitalului unificat din Petroșani, alături de 
celelalte cadre medico-sanitare și de întreaga populație a 
municipiului. își amintesc cu recunoștință de cel ce a fost 
dr. Constantin Lepădatu. strălucit exemplu, nu numai de 
medic ci și dt> cetățean al Văii Jiului.

cu- 
Le-

Dr. Iosif EȘANV 
Doctor în științe medicale 

Directorul Spitalului unificat 
Petroșani

Conștiinciozita
tea, dăruirea în
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triale, in-producție» și desface
re ele."

In acest context, președln 
lele Camerei de Comerț a re
levat criteriile care au deter
minat organizarea la Bucu
rești a primului tirg interna
țional, in toamna anului 1970, 
referindu-se la faptul că re
zultatele pozitive, precum și 
experiența acumulată cu pri
lejul aceslui prim tirg cu un 
profil tehnic mal larg au per
mis organizarea in continuare 
a unor expoziții internaționa
le specializate, inlre care „Ex
poziția de echipament și uti
laj pentru agricultură, indus
tria alimentară și de ambala
je" din toamna anului 1971, 
„Expoziția internațională de 
echipament industrial pentru 
petrol, chimie, mase plastice 
șl cauciuc" din primăvara a- 
nului 1972, „Expoziția de ma
șini pentru industria textilă 
de confecții, tricotaje, pielă
rie și încălțăminte" din luna 
iunie, precum și „Expoziția 
industriei miniere" (3—12

septembrie) prilejuită de cel 
deal VII-lea Congres inter
național minier care va avea 
loc, de asemenea, la Bucu
rești.

Este demn de menționat 
faptul că organizarea acestor 
manifestări de amploare, ca
re se vor încheia cu desfă
șurarea celei de-a doua edi
ții a Tirgulul internațional 
București — a declarat prof, 
dr. docent Roman Moldovan 
— este legată de creșterea 
continuă a schimburilor 
merciale ale României, 
recunoașterea calitativă 
care se bucură produsele 
mânești pe piața externă, 
scriindu-se totodată, in <

co
de 

i de
• ro-
. în- 

... con
textul mai larg al afirmării 
pe multiple planuri a politi
cii constructive promovată de 
țara noastră in arena Interna
țională.

Solicitat să consemneze nou- 
tățile ce apar la actuala e- 
dițle a tirgulul. profilul sta
bilii al acestuia, precum și 
stadiul pregătirilor in vede
rea bunei desfășurări a ma-

nifestărll, președintele Came
rei de Comerț a spus :

A doua ediție a Tirgului in
ternational București, înscri- 
indu-se in tendința manifesta* 
tâ in întreaga lume de orga
nizare și dezvoltare a lirgu- 
rilor specializate, se va axa 
pe prezentarea de produse din 
domeniul mașinilor-unelte și 
pe mecanicii line, electronicii 
și electrotehnicii, energeticii 
și metalurgiei, ramuri purtă
toare ale progresu'ui tehnic.

Date fiind rezultatele eco
nomice pozitive, concrelizate, 
in Importante tranzacții de 
export și import, care au ca
racterizat ediția inaugurală, 
precum și organizarea cores
punzătoare a acesteia, a con
tinuat Interlocutorul, au tă
cut ca cea de-a doua ediție 
să se bucure de o ’adeziune 
mai largă. Pină acum și-au 
anunțat participarea cu pavi
lioane naționale 22 de țări: 
Anglia. Belgia, Bulgaria. Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Danemarca, Elveția, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei, 
Irlanda, Israel, Italia, Iugosla-

via, Japonia. Olanda, Polonia. 
S.U.A. Suedia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Amploarea pe care o do- 
bîndește actuala ediție nece
sită, firesc o serie de ame
najări tehnice noi. inlre care 
construirea a încă trei pavi
lioane, însumind o suprafață 
de circa 6 200 mp, precum și 
măsuri care să răspundă sa
tisfacerii cu promptitudine 
tuturor necesităților și solici
tărilor oaspeților. Dorim ca 
întreaga desfășurare șl Impli
cit rezultatele celei de-a do
ua ediții a Tirgului interna
țional București — să consti
tuie un loc de fntllnire util 
schimbului de experiență pen 
tru specialiști șl oameni 
afaceri străini și cel din 
gazdă, să contribuie din 
la dezvoltarea relațiilor 
merciale intre țările șl firme
le expozante — a spus in în
cheiere prof. dr. docent Ro
man Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț a Româ
niei.

munca

de 
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CO;

(Urmare dm pag. /) 

ajutăm pe schimbul celălalt 
la aproviziouarea și transpor
tul materialului, lăsăm lucrul 
„curat" de cărbune, sd pon
tă scoale și allii 
nu un schimb să 
bune și celelalte 
fluiere. Cam alit.

— Puteți să-mi dați cite- 
va nume de oameni care se 

evidențiază ?
— Cum să nu ' Pe toți. 

Vre(i ..’. i ie"? Noi avem 
mai multe porecle. Dar să 
vedem.. Ei TI MIE MARDA- 
RE. maistru. Moș-Păpușă...

— Cum ?
— Adică GAVRILA 

CH1ȘAN. Și ION 
EUGEN DANII \ 
ȘUȘOIU

.Im mai sta dc loibd, dar 
șeful de schimb mai are un 
cnrint -u ortacii lui. ața 
<ii un ..Noroc bun" înainte 
de șut.

Așadar oamenii.. cheul 
sueecsuîui..

cărbune ; 
dea- căr- 
trei să

o-
PlRJOL, 
AUREL
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DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
(onslâtuirca dc lucru Măsuri privind

a inginerilor șeii
din C

creșterea salariilor mici
Luni dimineața, a început 

in Capitală Consfătuirea de
lucru u inginerilor șefi din 
cooperativele agricole dc pro
ducție situate în județele din 
sudul și vestul tării. In prima 

lor — consacrate 
i — au luat par- 
dc cooperative n- 

ti din între- 
de stat și 

?a agricultu- 
experimen- 

de cercetări, 
de la direcțiile agricole jude
țene

La ședința plenară a 
participat tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului perma
nent, secretar al C.C al P.C.R.

In rapbrtul prezentat dc 
ministrul agriculturii, indus
trie; alimentare și apelor, An
gelo Miculescu, au fost înfăți
șate pe larg rezultatele obți
nute in acest an la cultura 
griului Raportul a evidențiat 
că producția totală de grîu 
preliminată depășește pe cea 
realizată anul trecut. Compa
rativ cu media anuală a pe
rioadei 1966—1970, anul acesta 
s-a înregistrat o creștere a 
producției la ha de 739 kg.

In continuare, ministrul a- 
griculturii a înfățișat pe larg 
factorii care au determinat 
realizarea unor producții mari 
de grîu, ca buna pregătire și 
fertilizare a terenurilor, însă- 
mînțarea, întreținerea culturi
lor >i recoitarea în perioade 
optime ele.

Au fost, de asemenea, arăta
te deficiențele care mai există 
în aplicarea diferențiată a teh
nologiei culturii griului, în te
renuri ncirigate Si irigate. în i

_______ __ ___ - Și 
mașinilor, care au dus la ob
ținerea în unele unități a unor 
producții sub posibilitățile dc 
care dispun și la un cost ridi
cat

In continuare, Nicolae Ște
fan. șeful Departamentului a- 
griculturii cooperatiste, a pre
zentat recomandările Ministeru
lui Agriculturii. Industriei A- 
limentare Și Apelor, privind 
creșterea producției de grîu și 
orz de toamnă în anul 1973.

Au urmat apoi dezbateri în 
ședință plenară și pe grupe dc 
județe, care au relevat expe
riența unităților agricole frun
tașe în cultura griului. In nu
mele membrilor cooperatori, al 
mecanizatorilor si a specialiști
lor, participanții la dezbateri 
s-au angajat să depună, în 
continuare. eforturi susținute 
pentru folosirea deplină a po
sibilităților 
noastre în 
producțiilor 
următoare.

Lucrările 
tinuă.

folosirea îngrășămintelor

agriculturii țării 
vederea realizării 
stabilite în etapa

consfătuirii con-

(Agerprcs)

Ca urmare a celor hotărîle 
de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român cu pri- 
' « !a majorarea salariilor. Con- 
sillul ,1c Miniștri a adoptai o 
hotdrirc in care so prevăd ur- 
maioarele:
’• - Cu începere dc la 1 sep

tembrie 1972, salariul tarifar 
minim se stabilește la 1 000 Ici 
lunar, cu o creștere dc 25 la 
sută față de salariul tarifar mi
nim de 800 Ici stabilit în luna 
mai 1970.

Salariile tarifare lunare între 
801 și 1 000 Ici se vor majora in 
modic cu circa 13,2 la sută, în 
mod diferențiat, pe grupe dc 
salarii tarifare, prevăzlndu-se 
creșteri mai ridicole pentru per
sonalul cu salariile tarifare ce
le mai mici.

De aceste majorări de salarii 
va beneficia un număr de circa 
1 160 000 salariați.

2. — Pentru q se putea asigu
ra diferențierea în continuare a 
salariilor tarifare în raport de 
qiadul de calificare a persona
lului, chiar și în perioada de 
trecere de la actuala majorare 
a salariilor mici la majorarea 
prevăzută pentru anul 1973 pen
tru toate celelalte salarii, se vor 
aduce unele corecturi la salari-

ile între 1 000 — 1 180 lei, ur- 
mind ca majorarea propriu-zisă 
n salariilor Acestei categorii de 
personal precum și pentru res
tul salariaților să se facă, pen
tru prima etapă din cincinal, 
fn anul 1973.

3. In scopul aplicării pre
vederilor acestei hotărîrl, se va 
nlora, pentru perioada I sep
tembrie — 31 decembrie 1972, 
un fond de salarii suplimentar 
de I 130 milioane lei, ceea ce 
reprezintă, la nivelul unui an 
întreg, un fond suplimentar do 
3 390 milioane lei.

‘I- Șalariații care, ca urma
re a majorării sau coreei arii sa
lariilor tarifare vor aveâ salarii 
tarifare ce vor depăși plafonul 
de salariu în raport cu care se 
acordă transportul gratuit, vor 
beneficia în continuare de 
cest drept, în condițiile istabili- 
te anterior aplicării acestei ho-

fl

I 1
Guvernul britanic nu și-a 

ascuns niciodată intenția de 
„normalizarea" relațiilor sale 
cu guvernul rasist a lui Jann 
Smith. După semnarea Tra
tatului anglu-rhodesian și du
pă Ce populația dc culoare 
și-a manifestat violent ne
mulțumirea. a fost trimisă în 
Rhodesia o comisie britanică 
condusă de Lord Pearce, cu 
misiunea de a cerceta situa
ția oopulației negre la fața 
locului.

Rezultatul sondajelor n-a 
tost cel scontat de autorități. 
Comisia Pearce a subliniat in 
raportul său că: „populația 
Rhodesiei in ansamblul său, 
nu consideră că propunerile 
(din tratat) să fie acceptate ca 
bază pentru pregătirea inde
pendenței". In Rhodesia stau 
față in față 5 milioane de 
negri și 240 000 de albi, in 
majoritate rasiști, aceștia din 
urmă avind în mină toate 
posturile cheie ale conduce
rii Populația neagră a că
rei conștiință politică a făcut 
uimitoare progrese în ultimii 
ani, știe az.i că trebuie să se 
afirme cu toată forța spre a 
obține drepturile politice și 
civile care i Se cuvin.

In foto : Populația neagră 
în Rhodesia arătîndu-și de
zacordul asupra Tratatului 
anglo-rh od esian,

Vizita lui
George Macovescu

în India
DELHI 31 — Trimisul special 

Agerpres, Ion Puținelu, transmi
te : Primul adjunct ol ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, și-a 
convorbirile purtate cu oficiali
tățile indiene la Delhi, desfășu
rate într-o deplină atmosferă de 
cordialitate și înțelegere. Duml-

încheiat

nică, oaspetele român a părăsit 
capitala indiană, plecînd la 
Bombay — capitala statului in
dian Maharashtra, cel mai im
portant centru industrial al ță
rii. El se va întîlni cu oficiali
tăți locale, cu oameni de afaceri, 
va vizita Centrul de cercetări 
nucleare de ia Tromba y, precum 
și Institutul cercetări
„T.A.T.A.".

lărîri.
De asemenea, se 

plafonul de la 1 800 
lei venit lunar net ___
părinți, pentru acordarea burse
lor în învățămîntul de cultură 
generală și de artă, precum și 
din institutele pedagogice dc 
învățători și educatoare, și de 
la 2 100 lei la 2 500 lei pentru 
acordarea burselor in învățămîn
tul superior.

Majorarea salariului tarilar 
minim pe economie' și creșterea 
cu precădere a salariilor mici 
exprimă preocuparea continuă 
a partidului și statului pentru 
îmbunătățirea condițiilor dâ trai 
materiale și culturale ale popu
lației.

Aceste măsuri vor contribui 
la mobilizarea maselor de oa
meni ai muncii la realizarea și 
depășirea sarcinilor care de
curg din documentele aprobate 
de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din 19— 
21 iulie 1972 cu privire la în
deplinirea înainte de termen a 
prevederilor actualului cincinal, 
la creșterea ritmului de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România.

majorează
Iei la 2 200 
al ambilor

Intr o scrisoare adresată la 29 iulie a.c., secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, reprezentantul permanent al 
U.S. România la Organizația Națiunilor Unite, Ion Datcu, 
a ierul ca Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Co- 

activita- 
Român, 

difuzată 
Adunării

munist Român cu privire la politica și 
tea internațională ale Partidului Comunist 
și Republicii Socialiste România să fie 
tuturor statelor membre, ca document oficial al 
Generale a Organizației Națiunilor Unite. Rezoluția se va 
număra astfel printre documentele importante care se 
vor găsi în atenția delegațiilor statelor membre ale 
O.N..U, cu ocazia dezbaterilor viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

0 declarație 
P.D.

a guvernului
Coreene

Pe fronturile de luptă 
din Indochina

intitulat 
favorabile

PHENIAN 31 (Agerpres). — 
Guvernul R.P.D. Coreene a dat 
publicității o declarație în cu
re sprijină intru lotul și apro
bă propunerea unui grup de 
țări ca pe ordinea de zi provi
zorie a celei de-a 27-a sesiuni 
a Adunării Generale a 'O.N.U. 
să figureze punctul 
„Crearea condițiilor
pentru accelerarea rcunificării 
independente și pașnice a Co
reei".

Acest nou punct de pe ordi
nea do zi — se subliniază in de
clarație — reflectă cerințele si
tuației nou create in Coreea 
prin publicarea, la 4 iulie, a de
clarației comune Nord—Sud, ca
re prevede, în principal, reuniți- 
carea țării pe baza principiilor 
independenței, pe cale pașnică 
și prin promovarea unității na
ționale. Propunerea reprezintă 
opinia obiectivă a guvernelor 
din țările progresiste și a popoa
relor iubitoare de pace din lu
mea întreagă, care doresc să nu 
precupețească nici un efort pe 
calea cooperării cu întregul po
por coreean în lupta justă pen
tru traducerea în viață a decla
rației comune Nord—Sud. Evo
luția situației din Coreea de
monstrează, in prezent, in mod 
tot mai clar, că rezoluțiile cu 
privire la „problema coreeană", 
adoptate de O.N.U. în trecut, nu 
corespund aspirațiilor poporului 
coreean și că ele mai degrabă, 
au ridicat un obstacol în calea 
reunificării Coreei.

In prezent, relevă declarația, 
Națiunile Unite pot adopta mă
suri care să înlăture obstacolele 
care împiedică poporul coreean 
să-și rezolve problema reunifi
cării naționale în mod indepen
dent și pașnic, pe baza princi
piului autodeterminării.

In primul rînd Națiunile Uni
te trebuie să ia măsuri pentru a 
anula motivarea prezenței trupe-

lor S.U.A. in Corcea de sud, ca
re fac uz de drapelul O.N.U., a 
suspenda activitățile „Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și re
facerea Coreei", a retrage tru
pele străine din Coreea de sud, 
astfel incit să poală fi asigurată 
o pace trainică in Coreea și o 
înfăptuire a rcunificării națio
nale a poporului coreean.

Guvernul R.P.D. Coreene con
sideră că reprezentantul Republi
cii Populare Democrate Coree
ne, parte interesată, trebuie să 
ia parle la discutarea, la O.N.U., 
a problemei privind Coreea — 
menționează declarația.

VIETNAMUL DE SUD 31 (A- 
gerpres). — Agenția dc presă 
„Eliberarea" anunță fă in peri
oada 8 aprilie — 20 iulie, for
țele patriotice din Vietnamul 
do sud ou scos din lupta 79 500 
militari inamici în operațiunile 
desfășurate In zonn centrală 
Tiung Bo, care cuprinde și re
giunea Platourilor înalte. In a- 
ccloșl timp, forțele de eliberare 
ou doborlt ori au distrus la sol 
511 aparate de zbor, au capiu 
rai ori distrus 2 314 vehicule 
militare, 240 piese de artilerie, 
au distrus 160 depozite, au in
cendia! 25 milioane litri dc car
buranți. Lista pierderilor inami
cului cuprinde, de asemenea, 
20 nave militare. Patrioții au 
capturat — menționează nqcn- 
ția de presă „Eliberarea" — 
9 400 arme de foc și 620 posturi 
de radio.

In urma 
peste 500 000 
eliberați.

supra districtelor Învecinate 
Gia Lam, Dong Anh, Tu Liem, 
In același timp, avioane ameri
cane au atacat mal multe carti
ere de locuit din Haifong și zo
ne dens populate din împreju
rimi. In ziua precedentă, men
ționează agenția V.N.A., avioa
nele S.U.A. au bombardat nu
meroase zone populate din su
burbiile Haifongului, din provin
ciile Lang Son, Ha Bac, Hal 
Hung, Quang Nlnli Thai Binh, 
Ninh Binh, Thanh l-ton, Nghe 
An, Ha Tinli, Quanq Binh și re
giunea Vinii Linii, iar nave <le 
război americane au deschis fo
cul asupra m/ii multor lo' dit-’ll 
din provincia Quang Binh

In cursul bombardamentelor, 
numeroși civili au pierit, multe 
locuințe, instituții economice și 
culturale, precum și porțiuni <lo 
diguri au fost distruse,

acestor operațiuni, 
de oameni au fost

it

(Agerprcs). — Du-

i

HANOI 31
pă cum transmite agenția V.N.A 
la 30 iulie, aviația americană a 
bombardat o zonă populată si
tuată la 10 kilomclri de centrul 
Hanoiului și a lansat rachete a-

Catastrofă 
minieră

Din presa străină: „Le Monde“

Situația socială 
din Marea Britanie

<

MELBOURNE 31 (Agerpres) 
— Trei mineri au fost omo- 
riți, alți trei grav răniți. iar 
12 sint dați dispăruți in urma 
unor explozii Izbucnite intr-o 
mină de cărbuni din locali 
lalea Ipswich (Australia)

Exploziile s-au declanșat in 
momentul în care o echipă 
do mineri coborise în galerii 
pentru a stinge un incendiu

Aceasta este cea mai gia 
vă catastrofă minieră înregis 
trată in Australia in ultimi’ 
35 de ani
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EVENIMENTE

Republicii nr. 101, telefon 1623.

Mica publicitate

I

VIND două cărucioare pen
tru invalizi, sir. Luminii, pa
vilion 15/3 Petrlla.

Soarele răsare la ora 5,02 
apune la ora 19,41. Zile 
cute din an — 214. Zile răma
se — 152.

VIND Dacia 1 100 Petroșani 
str. 9 Mal, sc. IV, ap. 6.

MEDITEZ matematici, fizică 
orice nivel. Student electroni
că anul IV. Telefon 1062.

PIERDUT chei și 0 mărci c- 
liberale de F.S.H. Vulcan , cu

și 
tre-

nr. 154. Găsitorul - .te rugat 
să le aducă la F.S.H. Vulcan 
— Antoce Gheorghe.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7-10, 

de la biroul personal al in.reprinderii cu sediul in Petroșani str.

Căminul; 
limba en- 
7-a. 10,30

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicij Nr. 90, telefon t 1662

£ Prețul aurului a înregistrat, 
luni, un nou record. După cum 
au transmis agențiile de presă, 
uncia de metal fin s-a vindut, 
luni dimineața, la bursa din Lon
dra cu 68,75 dolari, — un nou 
preț record 1 față de 68,25 dolari, 
cit atinsese, vineri, Ia închiderea 
bursei londoneze.

Sr. informații utilitare

1884 — S-a născut Teodor 
Iordăchescu, militant in mișca
rea muncitorească din Româ
nia (m. 1958); 1943 — A murii 
in închisoarea din Ploiești 
luptătoarea comunistă Elena 
Pavel (Sîrbu) (n. 1915); 1945
— A murit Gheorghe Nicules- 
cu-Mizil, militant de seamă al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră (n. 1866); 1927 — A 
fost creată Armata Populară 
de Eliberare a Chinei; 1291 — 
întemeierea Confederației Elve- 
tice. Sărbătoare națională; 1936
— A murii francezul Louis Bl£- 
riot, aviator și constructor de 
avioane (n. 1 VII 1872); 1944 — 
A început răscoala de la Var
șovia împotriva ocupanților 
hitleriști; 1914 — A început 
primul război mondial.

presei; 9,30 Atlas Cultural; 9,50 
Formația Los Tijuana Maria
chis; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Mă dusei să trec la Olt 
— cîntece și jocuri populare; 
10,30 Start la intersecție; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Forma
țiile I Dik Dik și Mungo Jerry; 
11,35 Orchestra Perez Prado; 
12,00 Discul zilei : trio Grigo- 
riu; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,30 
Estivală — muzică dc prînz; 
14,00 Compozitorul săptămînii 
-— Mihail Jora; 14,41 Grupuri 
vocale folclorice; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Radiosimpozion; 
15,20 Arii din operete cu Lu
dovic Spiess; 16,00 Radiojurnal 
Buletin meteo-rutier; 16,30 Ști
ința la zi; 16,35 Cîntecul săp- 
tămlnii; 17,00 Antena Tineretu
lui; 17,20 Muzică ușoară; 18,00 
Orele serii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Cîntă Achim 
Nica și Constantin Dobro: 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,30 Concert de 
seară. 24,00 Buletin de știri;
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Film serial „Salut Germain". 
„Dinamita din cărți"; 11,45 Se- 
lecțiuni din emisiunea „Pro
menada duminicală"; 12,30 Te
lejurnal; 17,30 Deschiderea c- 
misiunii de după-amiază. Curs 
dc limba franceză. Lecția a 
8-a; 18,00 Steaua polară. Cabi
net de orientare școlară și 
profesională. Elev și ucenic; 
18,30 „Hercules '72". Festiva
lul interjudețean de folclor dc 
la Băile Herculane, in sunet 
și imagine; 18,50 Muncă, dem
nitate, integrare socială; 19,20 
1 001 dc seri; 19,30 Telejurnal; 
Holâririle Conferinței Na
ționale a Partidului — cauză 
a întregului nostru popor; 
20,00 Seară de teatru: „întoar
cerea tatălui risipitor" de Ion 
D. Sîrbu. Premieră pe țară, 
22,20 Teleglob'. Itinerar elve
țian; 22,40 „24 de oro".

angajează urgent:

Condiții de angajare : să posede carnet de conducere cate

goriile A și C.

6,00 Muzică actualități;
7,00 Radiojurnal; 800 Sumarul

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Cîntece și jocuri 
populare; 9,30 ’ ’
10,00 Curs de 
glezfi. Lecția a 
Prim plan: Tudor Morar; 11,00

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 26 
grade, iar la Paring de plus 19 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 12 grade, 
respectiv, de plus 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme instabilă, 
cer variabil. Vor continua 
cadă precipitații slabe sub for
mă de averse de ploaie însoți
te de descărcări electrice.

O dată cu greva docheri
lor, in Marea Britanic a iz
bucnit criza socială — scrie 
cunoscutul cotidian francez 
„Le Monde". Oricare ar fi 
sfirșitul acestei acțiuni, con
flictul dezvăluie un rău so
cial profund, o diviziune și 
o înfruntare a claselor, ne
maicunoscută de foarte mult 
timp în Marea Britanic. în
seși instituțiile, zdruncinate 
în urma conflictului irlan
dez nerezolvat, sint puse in 
cauză de cei ce se opun in 
stradă legii Carr.

Rigoarea guvernului con
servator, gata să sancțione
ze prin amenzi și închisoare 
muncitorii care încalcă le
gea Carr, contrastează cu.

Ca rezultai al vizitei ofi
ciale a președintelui Apimon- 
diei, prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România), în principalele zone 
apicole din Tunisia și în baza 
convorbirilor avute cu ministrul 
agriculturii, Dhaoui Hannablia, 
și cu alte oficialități tunisiene, 
la Tunis a fost semnat, într-un 
cadru festiv, protocolul de co
laborare între Federația interna
țională a asociațiilor de apicul- 
lură „Apimondia" și Ministerul 
tunisian al Agriculturii.

După semnarea dc către 
președintele indian a acordului 
de la Simla, în India a fost con
stituit un „Front Democratic Na
țional", sub auspiciile Departa
mentului educației politice al 
Comitetului pe întreaga Indie al 
Partidului Congresul Național 
Indian.

• Șase cercetători japonezi 
au început o experiență in ve
derea stabilirii timpului cit poa
te snprevlețui un om care bea nu
mai apă de mare. Pentru aceasta, 
el au pornit cu o barcă pneuma
tică de la Okinawa spre Kiusiu, 
avind la bord rezerve de hrană 
și numai cite 1 litru de apă po
tabilă pentru flecare. In 14 zile 
barca urmează să parcurgă 1 000 
km.

toleranța manifestată față de £ 
speculanții financiari și mo- 5 
biliari Ei sint. de aseme- J 
nea, nemulțumiți de faptul £ 
câ guvernul refuză amina- S 
rea reformei chiriilor. %

Sub presiunea evenimente- < 
lor, premierul Edward Heath, £ 
a anunțat, deja, că o re- 5j 
vizuire a legii Carr este po- j. 
sibilă după o scurtă perioa- 
dă de aplicare a ei. ’•

Dacă ultima tentativă de 
negociere dintre sindicate 
și patronat ar eșua prin re
fuzul satisfacerii revendică
rilor muncitorești Edward 
Heath ar trebui, atunci, să 

\ recurgă la arma supremă — 
aceea a alegerilor generale 
anticipate, anreciază „Le 
Monde".

£

I
<i Pentru prima oară în isto

ria sa, în Danemarca au fost 
extrase primele cantități de pe
trol. Este vorba de darea în 
folosință a zăcămîntului de pe
trol descoperit la Danefeld, la 
200 km de coastele daneze, in 
largul portului Esbierg. Petrolul 
obținut este de o excelentă ca
litate.

O In apropiere de localitatea 
Malchow a început construcția 
unui pod rutier în lungime de 
264 metri, care va fi o parte 
componentă a autostrăzii care 
se construiește intre Berlin și 
Rostock, cel mai mare port al 
R.D.G. la Marea Baltică. Auto
strada va avea lungimea de 230 
km. Pentru realizarea ei vor fi 
construite 180 de poduri rutiere.

t- Henning Huffner, care la 
12 martie a părăsit aeroportul 
din Karlsruh’e la bordul unui a- 
vlon monomotor de tipul „Mon- 
sum", în scopul de a completa 
publicitatea pentru Jocurile O- 
limpice de la Munchen, s-a re
întors, duminică, în orașul său 
natal, după ce a vizitat 60 de 
țări ale lumii. In zborul său so
litar, el a parcurs o distantă de 
64 000 kilometri, totalizind 231 
orc zbor.

Evenimentele 
din Irlanda 
de Nord

BELFAST 31 (Agerpres). — 
Situația din Irlanda de Nord 
continuă să se mențină încorda
tă. Trupele britanice, dislocate 
în Ulster, au primit ordinul, du
minică seara, să pătrundă in 
cartierele comunităților protes
tantă și catolică pentru lichida
rea baricadelor. Această măsu
ră a fost anunțată de William 
Whitelaw, secretarul de stat bri
tanic pentru Irlanda de Nord.

In Ulster, după cum s-a mal 
anunțat, în prezent se află pes
te 21 000 de militari englezi, ca
re dispun de un important ma
terial adaptat luptelor de stra
dă, precum și de tancuri de ti
pul „Centurion", special folosi
te pentru înlăturarea fortifica
țiilor.

Obiectivul urmărit de noua 
acțiune a trupelor britanice, a 
precizat William Whitelaw, es
te crearea posibilităților pentru 
soldații britanici „de a se de
plasa liber în toate sectoarele 
din Ulster, precum și pentru a 
proteja întreaga populație a 
provinciei".

Bernadette Devlin a anunțat 
că populația catolică se va o- 
pune prin forță oricărei încer
cări de pătrundere a forțelor 
militare britanice în zonele in
terzise străinilor.

★

BELFAST 31 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al poli
ției nord-irlandeze a confirmat 
luni că două persoane au fost 
ucise la Londonderry, în cursul 
operațiunii de înlăturare a bari
cadelor, declanșată de militarii 
britanici în zorii zilei de luni.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt militar britanic a in
dicat că la Belfast și Londonder
ry un număr neprecizat de lo
cuințe au fost percheziționate 
și că soldații au procedat la o 
serie de arestări.

I.L.H.S.-S.U.C.T. București
SECȚIA VALEA JIULUI -URICANI

auto și utilaje
• Automacaragii autorizați

pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul in Uricani.

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute de H. C ,M. 914/1968, Legea nr. 1 1970, 
Legea nr. 22/1969 și H.C.M. 2 230 1969.

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal din cadrul întreprinderii cu 
sediul in Uricani, telelon 122.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


