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Adunările și conferințele pentru In fiecare organizație

Vlzila tovarășului Dumitru 
Popescu In Anglia.

Vizita premierului japonez 
Ia Peklh.

lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U.

Primirea delegației C.C. al 
P.C.R. de către tovarășul 
Kenji Miyamoto.

în pag. a 4-a

de partid,
dări de seamă și alegeri

Cadru prețios pentru perfecționarea
multilaterală a activității de partid

IOAN GHINEA
secretar al Comitetului municipal de partid

In conformitate cu prevederi
le statului partidului șl pe baza 
hotăririi Secretariatului C.C. al 
P.C.R., In acest an. vor avea 
loc adunările și conferințele 
pentru dări de seamă șl alegeri 
în toate organizațiile de partid. 

Acțiuni de o deosebită Impor
tanță. adunările șl conferințele 
de dare de seamă șl aleqeri a 
organelor conducătoare de par
tid vor trebui să constituie un 
prilej propice pentru analiza 
temeinică a modului în care 
s-au înfăptuit sarcinile privind 
îmbunătățirea activității econo
mice, a vieții interne de partid, 
educarea comuniștilor șl a celor
lalți oameni ai muncii In spiri
tul eticii șl echității socialiste. 
Totodată, pe baza unei analize 
pline de răspundere, combative 
se vor desprinde neajunsurile 
tu muncă, se vor stabili direc
țiile fn care trebuie acționat, 
căile, modalitățile și mijloacele 
pentru ridicarea eficienței între
gii activități. Adunările și con
ferințele pentru dări de seamă 
și alegeri trebuie să constituie 
un puternic stimulent pentru 
mobilizarea colectivelor de mun
că în vederea realizării 
lor actualului cincinal 
de termen.

Pfnă la 1 octombrie, 
care incepe desfășurarea 
prluzisă a 
dări de seamă șl alegeri, organe
le șl orqanfzațille dc partid tre
buie să acționeze in direcția 
studierii și cunoașterii temeini
ce a Instrucțiunilor cu privire 
la alegeri, să facă cunoscut 
munlstllor sarcinile ce sînt 
rezolvat pînă la data cind 
Ioc adunarea de partid.

O atenție deosebită este 
cesar să se acorde In această 
perioadă activizării tuturor 
membrilor de partid, rezolvării 
problemelor de evidență, urmă
ririi și rezolvării tuturor obiec
tivelor cuprinse fn planurile de 
măsuri adoptate in adunările de 
dări de seamă anterioare, pre
cum si a măsurilor adoptate de 
organele superioare In această 
perioadă.

Esențial pentru desfășurarea 
la un nivel corespunzător a dez
baterilor din adunare este con
ținutul dărilor de seamă șl a 
proiectelor de hotăriri ce se 
vor prezenta. De aceea, se cere 
ca. de pe acum, să se constitu
ie colective care vor proceda 
la întocmirea dărilor de seamă 
Șl a proiectelor de hotăriri, șl 
colective care să se ocupe de 
celelalte probleme privind pre
gătirea adunărilor și conferin
țelor de partid
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Măsuri hotârite

Nostalgie.
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al X-lea, ale 
partldu- 

a.c., ale Plenarei 
din noiembrie 1971 
hotărtrll Conierln- 
de partid din lu- 
documentele Con-

Dările de seamă trebuie să 
reflecte in mod pregnant mo
dul In care s-a acționat pentru 
traducerea in viață a hotăriri- 
lor Congresului 
Conferinței Naționale 
Iul din Iulie 
6.C. al P.C.R. 
precum șl a 
ței județene 
nle a.c. Din 
ferințel Naționale a partidului 
se desprind cu toată claritatea 
problemele specifice pentru fle
care sector de activitate. Toc
mai de aceea se Impune ca fn 
dările de seamă să fie analiza
te temeinic aspectele legale de 
modul In care se Înfăptuiesc 
sarcinile privind sporirea pro
ducției șl a productivității mun
cii. realizarea Investițiilor, re
ducerea cheltuielilor materiale 
de producție, a consumurilor 
specifice, Îmbunătățirea calității 
produselor șl a prestațiilor, fo
losirea capacităților șl a supra
fețelor de producție, utilizarea 
timpului de lucru, pregătirea șl 
stabilizarea forței de muncă, 
respectarea normelor de protec
ție a muncii, apărarea integrită
ții proprietății socialiste șl alte 
aspecte ale activității economl- 
co-ilnanciare din unitățile apar
ținătoare Centralei cărbunelui, 
șantierele de construcții, unita
tea de exploatare a lemnului, 
unitățile de transporturi. Indus
tria locală. întreprinderile pres
tatoare de servicii, comerț, co
operație etc.

Dările de seamă trebuie să e- 
vidențieze experiența pozitivă 
acumulată, să analizeze, în spi
rit critic și autocritic, neajun
surile și cauzele lor, să jalone
ze posibilitățile de recuperare a 
rămînerilor in urma, în diferite 
unități, la indicatorii economlco- 
financiarl. In cuprinsul său, da
rea de seamă va trebui să re
liefeze modul în care organiza
ția de partid își înfăptuiește ro
lul de conducător politic, în ce

Cu ocazia vizitei de lucru 
Valea Jiului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, spunea i 
„Comitetul județean de partid 
și conducerea minelor, îm
preună cu sindicatele, vor lua 
măsuri ca problemele legate 
de buna aprovizionare, 
funcționarea cantinelor, 
calitatea unor alimente și 
special a piinii să fie solu
ționate in mod radical. In 
2-3 zile, aceste probleme vor 
trebui să-și găsească soluțio
narea !“.

Sînt cuvintele secretarului 
general al partidului, care s-a 
interesat în mod special de 
felul cum trăiesc minerii, 
constatînd că, sub diferitele 
lor forme, produsele de pa
nificație care se numără prin
tre elementele de bază ale a- 
limentației zilnice pentru om, 
sînt, în locajitățile Văii Jiu
lui, de slabă calitate.

La Fabrica din Petroșani, 
în secțiile auxiliare din Lu
peni, Vulcan și Petrila, cu o 
capacitate de producție capa
bilă (cel puțin la ora actua
lă ') .să satisfacă nevoile șl 
cerințele populației, în ciuda 
acestor capacități existente, a- 
par situații, care provoacă de 
multă vreme, nemulțumiri 
justificate consumatorilor. Per
sistența lor surprinde cu atît 
mai mult cu cît ele au fost 
semnalate în repetate rînduri, 
atît de către cetățeni, cît și 
de organele de îndrumare și 
control. Și totuși, așa cum 
spunea și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea cu ac
tivul de partid din Vale, tre
buie să ne întrebăm ; De ce 
plinea și diferitele specialități
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măsură îșl aduce flecare comu
nist contribuția la realizarea 
cestui deziderat.

Parllclpanților la adunări li 
va prezenta imaginea clară 
aspectelor privind adinclrea s1 
respectarea democrației de par
tid, a felului In care comuniștii 
militează pentru îndeplinirea 
sarcinilor, a măsurii in care se 
afirmă spiritul combativ, al cri
ticii Șl autocriticii, a modulul 
cum participă toți comuniștii la 
rezolvarea sarcinilor cu care or
ganizația de partid este con
fruntată. Problemele privind în
făptuirea principiului conduce
rii șl muncii colective, al orga
nizării șl planificării muncii 
îmbinind activitatea curentă cu 
cea de perspectivă, vor trebui 
tratate în spiritul unei analize 
exigente.

Ținfnd seama de faptul că de 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 a trecut o 
perioadă destul de lungă, sar
cinile Izvorlte, măsurile stabilite 
cu acest prilej Impun o analiză 
temeinică a stadiului la care s-a 
ajuns privind înarmarea comu
niștilor șl celorlalți oameni al 
muncii cu concepția științifică 
marxist-leninlstă despre lume șl 
viață, Însușirea problemelor de 
bază ale politicii Interne și ex
terne a 
nostru, 
conștiințe socialiste despre mun
că și societate. Printr-o analiză 
critică a modulul în care au 
fost folosite mijloacele, formele 
baza materială ce ne stau Ia în- 
demină, pentru o activitate cui- 
tural-educatlvă Intensă, se pot 
desprinde, de asemenea, caren
țele în muncă șl modul in care 
trebuie acționat pentru elimina
rea acestora.

Organizațiile de partid, avînd 
In permanent sprijinul organe
lor șl organizațiilor U.T.C.. do 
sindicat și pionieri, a comitete-

partidului și stalului 
formarea unei înalte

(Continuare în pag. a 3-a) 

nu sint întotdeauna proaspete, 
de calitate ? Să fl uitat oare 
brutarii „secretele" frământa
tului și coptului piinii ? La 
aceste întrebări va încerca să 
răspundă, cu ajutorul comisiei 
Ministerului Industriei Ali
mentare și a organelor indus
triei locale județene, Hune
doara, dezbaterea noastră.

Uneori, produsele de pani
ficație din municipiu (cu ex

bl v *• ••calității piinii

cepția sectorului Lupeni), nu 
răspund în totalitate cerințe
lor consumatorilor. Pîinea, 
spre exemplu, are grade dife
rite de coacere, este insufici
ent crescută, cu miez dens, 
prezentfnd crăpături șl tăie
turi adînci. Aprecieri asemă
nătoare și în privința specia
lităților. De unde vin aceste

a-

se

în toate colectivele de muncă
0 singură voință, o supremă preocupare 
Înfăptuirea neabătută, cu toată responsa 
bilitatea a prețioaselor indicații și îndem
nuri transmise de secretarul general al 
partidului în cadrul memorabilei vizite

Sarcina, reieșită 
pregnant din cuvinta- 
rea secretarului gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta 
adunare cu activul de 
partid din Valea Jiului, 
care a avut loc cu pri
lejul vizitei de lucru 
în bazinul nostru car
bonifer a conducerii de 
partid și de stat, și a- 
nume de a se dezvolta 
încă din anul viitor 
„un puternic centru de 
construcții de mașini 
miniere pentru această 
zonă“ pune într-o lu
mină aparte eforturile 
de zi cu zi ale colecti
vului Uzinei de utilaj 
minier din Petroșani, 
singura unitate de aici 
cu un asemenea pro- 

înfăptuirea 
preconi- 

tovarășul 
Ceaușescu, 

inginerii, 
tehnice 

amintită 
intensifi- 

pentru

/II. Pini la 
obiectivului 
zat de 
Nicolae 
muncitorii, 
cadrele medii 
de la uzina 
trebuie să-și 
ce strădaniile 
onorarea la timp și de 
calitate a tuturor co
menzilor către exploa
tările miniere, mai cu 
seamă cele care con
diționează Intrarea la 
timp în funcțiune a u- 
nor lucrări de investi
ții de primă necesitate 
in asigurarea fluxuri-

______________

deficiențe ? Răspunsul îl vom 
afla urmărind concluziile con
statărilor făcute în toate sec
țiile producătoare de pîine din 
localitățile noastre, pe diferi
te faze ale procesului tehno
logic, de pregătire a făinii, 
coacere a pîinli și distribuirea 
ei.

Chiar și o gospodină înce
pătoare știe, bunăoară, că pre
gătirea unui aluat nu se face 

oricum, că anumite materii 
prime trebuie dozate cu... mă
sură. Și mai cunoaște alte a- 
mănunte, privind temperatu
ra, frămîntatul, dospitul etc. 
Orice abatere, cît de mică, in
fluențează negativ asupra 
produsului finit. Surprinzător 
însă I Fabrica din Petroșani, 
toate secțiile ei, intrate

lor extractive normale, 
înainte de măsura ca
re s-ar impune firesc, 
de a extinde și de a 
mări capacitatea unor 
sec’ii uzinale, este ne-

aniversări a proclamă
rii Republicii, colecti
vul U.U.M.P. să caute 
cu tot dinadinsul să 
răspundă cu un ..foarte 
bine" tuturor sollcltărl-

Colectivul U.U.M.P
trebuie să răspundă

cu „foarte bine
și prompt tuturor
solicitărilor venite

din partea
exploatărilor

miniere

voie ca, integrat cu 
trup șl suflet însufle- 
țitoarei întreceri de a 
înttmplna cu realizări 
cît mal bogate sărbăto
rirea celei de-a XXV-a

lor venite din partea 
exploatărilor miniere.

Pentru că pînă acum, 
calificativul in cauză 
nu poate fl atribuit tu
turor sarcinilor cărora

atenția comisiei, prezintă 
serie de operații care se des
fășoară ,aici, în flagrantă con
tradicție cu normele interne, 
eu rețetele de fabricație. Do
zatul făinii — măcinată la 
moara din Lupeni — deci 
local, și a celorlalte materii 
prime, se face după aprecie
rile ...lucrătorilor respectivi. 
Cert este că moara nu are 
spații suficiente pentru depo
zitarea făinii — pentru ma
turizarea ei, care cere o pe
rioadă de cel puțin 10 zile — 
și abia după aceea să fie dată 
în producție. Condițiile ac
tuale neigienice, chiar nereco
mandabile tehnicii de fabrica
ție (făina vine în contact cu 
zidurile, căpătînd umezeală, 
bătîndu-se), iar separarea cor
purilor străine din grîu, îna
inte de măcinare, (pîinea a- 
pare „dungată" cu diferite 
sorturi și categorii de făină), 
dă naștere la o serie de nea
junsuri. Dc ce nu se utilizea
ză separatoarele mecanice, 
eîntarele ? Pentru simplul mo
tiv că sînt defecte, și deci, 
neutilizabile. La fel se proce
dează și la pregătirea soluți
ilor (sarea, drojdie, zahăr). 
Chiar și temperatura apei teh
nologice se stabilește tot... 
..ochiometric". La cele amin
tite se mai adaugă și tempe
ratura la care se face dospi
rea. In nici o secție dc fabri
cație a pîinli din Valea Jiului, 
înainte de pregătire, nu se 
fac rețete de fabricație pe lo
turi de făină, pe zile, chiar 

e-

0-

le-a dat curs colecti
vul U.U.M.P. să ne re
ferim la un caz, cre
dem îndeajuns de
locvent în cadrul argu
mentației noastre.

U.U.M.P. trebuia să 
livreze vasele de ex
tracție pentru putui 
principal cu schip Vul
can la 20 august a. c. 
Sarcina n-a fost onora
tă. De asemenea, tot 
pentru respectivul 
biectiv, nu s-au livrat 
încă cole două culbu- 
toare prevăzute și in
stalația de împins va- 
gonete pentru orizon
tul 480, fapt care pro
duce greutăți în des
fășurarea lucrărilor dc 
montaj pe care le e- 
xecută mina. Din prici
nă că nu s-a respectat 
termenul de livrare an
gajat de însăși condu
cerea uzinei pentru va
sele de extracție desti
nate puțului auxiliar 
Livezeni (30 iunie a.c.) 
punerea în- funcție a 
obiectivului In cauză a 
întîrziat cu cel puțin 
trei luni. Noul termen 
de predare la montaj a 
vaselor de extracție și 
a dispozitivelor de le
gătură este 30 septem
brie a.c. Din controlul

Tr. MOLLER

(Cont. In pag. a 3-a)
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Astea mi le spunea omul
adincurilor...

Să reușești să nu spui ni
ciodată „asta nu se poate" e 
intr-adevăr un lucru de mare 
curaj.

...E un gest de mare încre
dere în tine și, îndeosebi, in 
ceilalți. Să te încăpățînezi să 
lupți pentru un lucru care nu 
ți se dezvăluie ușor și, mai 
ales, nu ți se dezvăluie spec
taculos și unic, e poate cel 
mai curajos și mai omenesc 
gest cu putință.

De cite ori nu auzim o re
plică cum e aceasta .'

„Știți, am vrut să fac, știu 
eu ce... raționalizare, dar au 
intervenit niște greutăți și am 
renunțat".

Renunțăm des in fața unor 
obstacole mărunte și nu vrem 
să înțelegem că fără a încerca 
să duci puțin st i nea lui 
Sisif. drumul nostru va fi și

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la exploatarea forestieră

din Valea
In cursul zilei de duminică, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinlclo 
Consiliului de Stat, a fost oas
petele muncitorilor forestieri 
din Valea Gurgliiului, una din 
cele mal vechi și importante 
exploatări forestiere din țară.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Vasile Pa- 
tilineț, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de 
construcții, și Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.

In pofida ploii reci de toam
nă, care nu a contenit, un ma
rc număr de oameni ai mun
cii — români, maghiari și ger
mani — au ținut să-l întîmpi- 
ne cu deosebită căldură și en
tuziasm, cu multă dragoste și 
bucurie pe conducătorul parti
dului și statului nostru. Tinere 
fete, în portul acestor melea
guri, îi oferă flori.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul 
forestierilor din Valea Gurghiu- 
lul se înscrie în cadrul dialo
gului viu, permanent al secre
tarului general al partidului 
cu oamenii muncii. Cu acest, 
prilej, secretarul general s-a 
întîlnit cu muncitori și specia
liști din domeniul economiei 
forestiere, cadre de conducere 
din ministerul coordonator și 
institutele sale de cercetare, 
precum și din combinatele de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din întreaga țară, e- 
xaminînd cu atenție, la fața 
locului, o sferă largă de pro
bleme privind îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, 
înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, condițiile de mun
că și de viață ale celor care 
lucrează în acest însemnat sec
tor al economiei naționale.

Locul analizei — parchetul 
forestier experimental de la 
Răchitaș, unde se folosesc în 
„premieră" o serie de utilaje de 
mare randament create prin 
forțe proprii șl unde se află 
organizată o cuprinzătoare și 
sugestivă expoziție în aer liber 
a noutăților tehnice din dome
niul mecanizării complexe a 
exploatării forestiere și trans
portului lemnului, realizate în 
cea mai mare parte prin au- 
todotare.

In urma indicației secretaru
lui general al partidului de a 
se pune la punct modalități 
tehnice care să elimine lucrări 
pregătitoare costisitoare și în
delungate și să asigure intra
rea în exploatare în termene 
scurte a parchetelor forestiere, 
scoaterea rapidă și fără pier
deri a masei lemnoase din pă
dure, aici, la Răchitaș, se a- 
plică de circa patru luni o 
nouă tehnologie, respectiv, ex
ploatarea, transportul și pregă
tirea semiindustrială a masei 
lemnoase în condiții com- 

mecanizate, transferîn- 

jnai absurd decît al lui. Pa
tul călduț, obținut fără bătaie 
de cap și, mai ales, o plapu-

ale căror 
omologate

du-se muncile grele din pădu
re pc platforme special amena
jate, situate la poalele masivu
lui muntos. Astfel, indicele u- 
tllizării maBei lemnoase a 
crescut de la 8(5 la 93 la iută, 
redueîndu-se pierderile tehno
logice și dublîndu-se producti
vitatea muncii. Cheltuielile pe 
metru cub de lemn scad cu 
30 la sută, In timp ce valoarea 
produselor rezultate, pe aceeași 
unitate de măsură înregistrea
ză un spor de 23 de lei.

La invitația gazdelor, tovară
șul Ceaușescu asistă la o de
monstrație practică Se rapor
tează secularului general al 
partidului că specialiștii din 
economia forestieră au realizat 
un funicular de mare capaci
tate. de o concepție proprie, 
care prezintă caracteristici 
funcționale superioare, avînd 
o productivitate de trei ori mai 
mare față de Instalațiile simi
lare existente. Din alte zone de 
exploatare, unde nu pot fl 
utilizate asemenea mijloace teh
nice, arborii vor fi aduși cu 
tractoare puternice, 
prototipuri au fost 
recent.

Urmărind modul de funcțio
nare a noului funicular, tova
rășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază calitățile sale tehnice, 
recomandă extinderea neîntîr- 
ziată a folosirii lui.

Se parcurge apoi de-a lungul 
fluxului tehnologic platforma 
de preindustrializare. Ajunși 
jos, pc platformă, arborii sînt 
pregătiți pentru a lua drumul 
unităților de prelucrare. Meca
nizatorii degajează, cu ajutorul 
fierăstraielor mecanice, crengile 
— preluate apoi de o serie de 
mașini care le transformă în 
așchii materie ori mă suplimen
tară destinată fabricării plăci
lor aglomerate. Un calcul es
timativ arată că extinderea sis
temului platformelor preindus- 
trializate ar permite valorifi
carea unei cantități de crengi 
suficiente pentru producerea 
a 400 000 de tone de plăci aglo
merate anual. Reține, de ase
menea. atenția un alt agregat! 
nou - combina de separat și 
balotat cetină, folosită în pro
ducția de făină furajeră, un 
excelent biostimulator în hra
na animalelor.

Recomandînd perfecționarea 
acestui agregat, tov arășul 
Ceaușescu subliniază necesita
tea ca specialiștii din econo
mia forestieră să conlucreze 
cu cei din agricultură pentru a 
asigura zootehniei făină de 
cetină cu calități superioare și 
totodată, să coopereze cu cel 
din industria construcțiilor de 
mașini în vederea perfecțio
nării caracteristicilor tehnice 
ale utilajelor destinate exploa
tărilor forestiere. Se recoman
dă, de asemenea, realizarea u- 
nui număr cît mai mare de 
astfel de mecanisme și se re
levă necesitatea unei conlucrări 
mai strînse între combinatele

Am in-uăfat, însă, de la un 
miner, șef de brigadă, că oa
menii nu trebuie să accepte 
niciodată compromisul, că tre
buie să lupte pentru cele mai 
mărunte lucruri, pentru un 
utilaj nou, pentru un telefon 
la suitor, să „se bată*' pen
tru depășirea planului, pen
tru ridicarea randamentului.

Omul meu mi-a spus un lu
cru emoționant. ..Cind ai ce
dat prima oară, te-ai lăsat în
vins, înseamnă că trișezi, te 
trișezi mai ales pe tine și cu 
prima minciună pe care țl-o 
vinzi, iți pierzi ce ai mai de 
preț in tine însuți, și nu tre
buie să faci asta...".

Asta mi se destăinuia mi
nerul, șeful de brigadă, omul 
adincurilor.

M IRA ILIEȘIU

mă calculată și destul de
re, ca nu cumva să ne întin
dem mai mult decît ne ajunge 
ea, e tot ce-i trebuie omului 
comod...

mo-
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FOTBAL DIVIZIA A
CLASAMENTUL

RezuHafe tehnice
STEAVA — RAPID BUCUREȘTI ) —)
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — U.T A S—0 
SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO S-O 
F C ARGEȘ - FARUL CONSTANTA 1—1.
A S.A. Ts. MUREȘ — „U" CLU.l 4—1
> l.R OLV.l - PETROLUL 0-1.
1IUL PETROȘANI — C.S.M. REȘIȚA î -o 

SC BACAU — „U" CRAIOVA 3—2.

Etapa viitoare
A.S. Tr. Mureș — ..V" Craiova : C.S.M. Recita — 

Sportul Mudeoțcsc ; Tctrolul Ploiești — Steagul roșu ; Ra
pid — C.F.R. Cluj; Farul — Steaua; VIA Jiul; Di
namo București — F. C Argeș; ,.V“ Cluj — S.C. Bacău.

X 1. Slcngul roșu 4 2 2 0 8— 0 6
t S ( . BecAu 4 3 0 1 7— 3 6
3. Petrolul 4 2 2 0 3— 1 6
4. Steaua 4 2 1 1 8— 4 5
5. Dinamo 4 2 1 1 7— 6 5• 6. Farul 4 2 1 1 4— 6 52 7. F.C Argeș 4 1 2 1 8— 4 4w 8-9 A.S.A. Tg Murtț 4 2 0 2 10— 9 4o 8—9 C F.R. Cluj 4 2 0 2 3— 2 4o 10. Jiul 4 1 2 1 4— 5 4

11. Sportul studențesc 4 1 1 2 5— 6 4• 12—18 „U" Craiova 4 1 1 2 7—10 3• 12 13 U T.A. 4 1 1 2 2 5 3• 14 „U" Cluj 4 1 1 2 4— 11 3• 15. Rapid 4 0 2 2 2— 4 2
16. C.S.M. Reșița 4 0 1 3 0— 6 1

I

I

îI

4 In forncnl de tenis <ie la 
I.o» Angeles, americanul Ta
nner (20 de ani) a dispus de 
Iile Năslase cu 3—0. Firește, 
e un accident. Și arc șl o ex
plicație : terenul de ciment I 
+ Dinamo București sărbăto
rește, cri mare pompă, retrage- 
rea din activitatea competi|io- 
nală a tul Nelfl Nunwelller ♦ 
Argentina Menls — rccord- 
ncmă mondlal&J 67,32 metri. 
Ia aruncarea discului. Dacă ar 
li „dat" această fenomenală a 
runcare, cu două săptămfni 
mal înainte, la Mfljnchen... > 
13 titluri de campioni republi
cani la „Individuale", două 
locuri I, pe echipe, la gllsoarc 
și teleghidate, un loc 2. In ve- 
llere și un loc 4, In machete 

iată palmaresul general al 
se<|lel de navomodellsm a 
Jiului, in campionatul 1972. 
Felicitări I Alexandru Geor
gescu. fundașul Jiului, a reu

șit la Școala postliccală de an
trenori București (secția lără 
frecventă) ♦ Urmeș mal are 
în<ă două etape de snspenda- 
rc I 4h Așteptăm, incă, răs
punsul < ondneerit C.S Jiul Pe 
froșanl la articolele ..Să fie

NOTE PE 
PORTATIV 

stopate categoric derogările 
flagrante de la rcgulamonlele 
sportive I" (publicat in nr. 
7 K)5) și „Aviz..." (publicat In 
nr. 7 116). Este o obligație a 
acesteia să nu tărăgăneze răs
punsul datorat ziarului, este de 
datoria noastră, să informăm 
la timp cititorii asupra efectu
lui (uvfnftilul scris I C.S.M. 
Reșița dispune de o „galerie" 
(cu evidente „minusuri" In ce

privește ostilitatea manifestă
rii) foarte elocventă, care știe 
ce vrea. Deșt dorea cam mul
te.- + Nu se glndește nimeni 
In ce cond1|ll învață tainele 
fotbalului juniorii echipelor 
din campionatul județean ? Cu 
bocanci nipțl. fără tălpi, cu 
jambiere policrome șl cu tri
couri care provoacă dezgust. 
Dac3 așa credeți că se formea
ză pasiunea pentru spori, vă 
înșelați, stimați tovarăși con
ducători de asociații sportive 1 
0 rellcllărl popicarilor pelrl- 
lenl pentru debutul lor con
cludent 1n prima divizie a ță
rii I + încă o dată „ridicăm" 
problema „observatorilor" la 
meciurile din campionatul ju
dețean de fotbal (care nu e- 
xlslă I). C.J.E.F.S. Hunedoara 
crede că, in în’ Ar, nu 
merită să lie uriri~.*.e de către 
cineva șl aceste merluri ?

MICRO-
INTERVIUL NOSTRU

COMENTARIUL ETAPEI

23 de goluri!
Așadar, o etapă rodnică. Au fost înscrise 23 de coluri. 

In ritm ascendent, crește deci eficiența acțiunilor ofensive. 
LAicru îmbucurător 1 De pc urma sporirii numărului de Ro
luri. are de irigat în primul rînd fotbalul-spectacol. Fot
balul in genere I Remarcam in avancronica etapei, faptul 
că s-ar putea să fim puși în fața unor ...surprize. N-au în- 
tii ziat. Acum le știm poate că nu ni se mai par așa de 
nefirești. Petrolul a mai făcut „figuri" clujenilor. Farul tre
buia să iasă cumva de sub tutela mediocrității. Sportul stu
dențesc putea să-și punâ în valoare lotul doar în companii 
foarte prestigioase, care ignoră... adversarii „mici". Și. ui- 
tc-așa, trebuie să înregistrăm azi o etapă cu „circumvolu- 
țiuni" foarte pronunțate. Să luăm, însă, pe i-înd, meciurile...

• Simbătă, un meci de mari și perpetue rivalități (Rn- 
pid Steaua) s-a încheiat nedecis, în urma unei dispute pal
pitante de ridicat nivel spectacular. Au înscris: Vpinca 
(în min. 70) și Marian Stelian (In min. 84). Putea să cîștige 
Steaua, dar ar fi fost neloial. Pentru că Rapid nu merită 
să piardă...

La Brașov, tot sîmbAtă. Steagul roșu, cu un Adamache 
imbatabil a învins la scor de forfait pe U.T.A. Nici nu nc 
așteptam la alt rezultat din partea foștilor campioni. în e- 
vident declin. Au marcat : Ghergheli și Pescaru (2). dar 
scorul putea fi și mai mare...

Subiectul" marilor comentarii ale etapei l-a furnizat 
Sportul studențesc. Echipa lui Motroc și-a depășit net ad
versarul (Dinamo), dar. chiar în aceste condiții, considerăm 
că scorul, de dimensiuni infidele, nu e revelator. Nu acesta 
e potențialul lui Dinamo și nici aceasta nu e adevărata față 
a Sportului studențesc. Ar însemna ce, de acum înainte, 
studenții bucureșteni să învingă oriunde vor evolua...

La Pitești F.C. Argeșul a dat-o „în bară". Cum a fost 
posibil ? Incidental bineînțeles, dar. oricum, meritele Faru
lui sînt clare.

Spectaculoasa victorie a A.S.A.-ei, asupra studenților 
clujeni. începe să convingă pe oricine că acolo, la Tg. Mureș, 
Ti beri u Bone se poate minări că a construit ceva temeinic, 
o formație cu preponderență lînără. dar declanșatoare de 
mari elanuri și ambiții, care încă n-au fost înpinse spre 
limite...

Petrolul răstoarnă toate așteptările, venind de la Cluj 
■ u o victorie. Cu singura victorie in deplasare a etapei ' Și 
la Ploiești, ce și la Petroșani, ca Și la Tg. Mureș, se pun 
bazele unor echipe tinere, ale căror rezultate vin și, mai 
ales. vor... veni !

Meciul de ia Bacău a avut o desfășurare dramatică ți 
dacă n-ar fi fost acel penalty de ultim moment, oltenii s-ar 
fi bucurat mult... Dar așa !...

Despre partida de la Petroșani, dintre Jiul și C.S.M.
Reșița, citiți în cronica alăturată...

JIUL - C.S.M. Reșița 2 0
In șlîrșit, în cea de-a patra 

etapă a campionatului, avem 
plăcerea să înregistrăm prima 
victorie a Jiului. O victorie in
dubitabilă, muncită, obținută la 
capătul a... 45 de minute (exclu
dem, de la început, din discuție 
prima repriză a meciului de du
minică, care parcă a făcut parte 
din cu totul altă partidă) de 
fotbal spectaculos, constructiv, 
cursiv, eficace. Am asistat, du
minică, la un meci în care am
bele echipe — de pe poziții ca
re nu le fac cinste, mai ales 
în conjunctura victoriei Studen
ților bucureștenj asupra dina- 
moviștllor — au dorit cu ardoa
re victoria, au luptat mult pen
tru a o obține, nu și-au menajat 
nici un moment forțele, aruneînd 
in „focul bătăliei punctelor" în
tregul arsenal al cunoștințelor 
lor tehnico-taclice. A cîștigat, 
lnlr-un final de meci entuzias- 
mant, echipa mai lucidă. mai 
realista, care a știut să treacă 
mai ușor peste dificultățile 
create de terenul impropriu, ca
re nu s-a gîndit nici un moment 
să mai ofere publicului său 
insatisfacția unui punct pierdut. 
Care-au fost atuurlle Jiului in 
acest meci ? Repetăm, după 45 
de minute de „căutări cu lumi
narea" a căilor deschise spre 
poarta lui Gornea. Jiul s-a reo- 
rientat în acțiuni, după pauză,

in primul rind datorită faptului 
că linia mediană a echipei s-n 
.smuls cu dezinvoltură din apa
tia care o cuprinsese anterior, 
Llbardi și, în mod cu totul spe- 
c ial, Alexandru Nagy acționînd 
ca adevărate „pistoane" neobo
site, înainte-inapoi, nelăsînd 
preget pentru... meditații nici a- 
părătorilor oaspeți, In frunte cu 
Georgevici și nici atacanților lo
calnici, conduși cu măiestrie de 
Mulțescu. Partea a doua u me
ciului a avut culoare și aplomb, 
a stirnit firești entuziasme In 
tribune, ne-a făcut să deducem 
că din această linără echipă, 
din această cea mai juvenilă 
înaintare (în care Mulțescu e 
cel mai..... bătrin"), nu peste mult
timp, se va naște un „team" re
dutabil, care să fie în stare să 
pună In mari dificultăți formații 
cu veleități. Poate chiar dumi
nică la Arad !

Pe scurt, despre desfășurarea 
meciului... JiuL începe cu o „țe
sătură" de pase, deasă insă 
ineficientă ; la mijloc jocul se 
leagă bine, dar din careul iul 
Gornea lipsesc pătrunderile de
cisive. După ce în min 6, Nal- 
din salvează in extremis o pă
trundere a lui Szillagyi, e rîn- 
dul lui Szabados și Rozsnai să 
pericliteze poarta lui Gornea, nu 
In așa măsură insă ca șutul lui 
Beldeanu (din min. 24), respins

miraculos de Ion Gabriel și go
lul potențial al lui Szillagyi din 
min. 29. Ușor avantaj, ca ocazii, 
deci, în prima depriză, de par
tea oaspeților...

La reluare, aspectul jocului se 
schimbă categoric. Gazdele ata
că în trombă, încontinuu, și în 
min. 50, la un corner al lui 
Stoian, Stan Gabriel trimite un 
balon „jucat" și de Rozsnaî în 
poartă. E 1—0 și cei ce „conlro- 
trolează" meciul sînt tot jiuliș- 
tii care, In min. 59, majorează 
scorul: 2—0 („cap" excelent — 
Rozsnai).

Pînă în final nu mai înregis
trăm decit o suită de lungi ac
țiuni ale Jiului, in care vioara 
intii este, de departe, Al. Nagy, 
cîteva intervenții prompte ale 
lui Ion Gabriel și forma excelen
tă a lui Gornea.

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) 
a condus bine următoarele for
mații : JIUL : ION GABRIEL 
GEORGESCU, Tonca, STOCKER, 
Naldln — AL. NAGY. Libardl 
Gr STAN, MULȚESCU, ROZS
NAI, Szabados (Stolan) ; C.S.M. 
REȘIȚA: GORNEA — Rednlc, 
GEORGEVICI, KISS. Kafka — 
Grozăvescu, BELDEANU — Ră- 
dulescu (Dumitru), Nestorovlcl, 
Szillagyi, Florea (D. Neagu).

V. TEODORESCU

...Cu maximum de punctaj...
Intre 21 și 24 septembrie, in 

masivul Bucegi s-au desfășu
rat întrecerile primei etape 
(„de vară") a campionatului 
național de alpinism.

După cum ne informează 
antrenorul Alexandru Zolotaru, 
secția de a'pinism a Asociației 
sportive C.F.R. Petroșani, partici
pantă Io competiție cu o echipă

de tineret, a efectuat un tra
seu de gradul V A (numit „în
sorita"), obținind in final ma
ximum de punctaj (28).

Echipa C.F.R. Petroșani, com
pusă din Oheorghe Lupuțan, 
Ștefan Molnar, Sabin Văsoi 
(rezervă : Iosif Biro), merită fe
licitări pentru debutul fructuos 
manifestat.

Meciul „oadețllor"
In deschidere, formațiile 

de tineret-rezerve ale celor 
două divizionare au prestat 
un joc vioi, presărat cu nu
meroase faze spectaculoase, 
nefinfilimte însă. Poate și din 
cauza terenului... desfundat (ca 
să nil zicem altfel )1. Deși a 
prezentat o formație cu mul

te nume cunoscute în lumea 
fotbalului, Jiul a pierdut la 
limită : 0-1.

Iată echipa de bază utiliza
tă : ( atona I — Căluț, A-
runcuteanu, Gruber, Catona 
II — Mihai Marian. Carama- 
lis — Ullecan, Peronescu, Co- 
tormani. Făgaș.

RUGBI

Asta-i bună ! 
30 pentru 
Rulmentul!

Carevasăzică, rugbiștii de la Știința încear
că u tot dinadinsul să ne convingă (așa, 
pe nepusă masăl) că ei nu mai constituie 
„XV"-le imbatabil de altădată, că sînt o for
mație oarecare, capabilă să cedeze, neaștep
tat, in fața unui team completamente remani
at, care abia se reculege. Carevasăzică, ime
diat după părăsirea timonei echipei de către 
reputatul tehnician Theodor Răc’ulescu, vice- 
camfioni; tării capotează la Birlad, acolo un
de, anul trecut, intr-o conjunctură nu chiar 
ati! de favorizantă, obținuseră un meci nul și 
nu ne lasă, în continuare, să nutrim măcar 
‘-peranta că. și în acest sezon, echipa studen- 
lilnr mineri se va număra printre animatoare
le prestigioase ale competiției. Scorul cu ca
re Știința a cedat în fala Rulmentului Birlad 
c minim (3—0), aparent wi-ar trebui să atragă 
„discuții" și, după unii, n-ar trebui să ne pu
nă pe ginduri, intru» ii e firesc să... pierzi. 
Nu ! Nu e firesc să „riachezi" la Birlad. Nu e 
firesc, mai ales atunci rind întreaga „suflare" 
rugbislică așteaptă de la o echipă care are 
In componenta so, 6 selectionablli j enlru .na
ționala" României (Constantin Dinii, Mircea 
Orielecan. Florian Constantin. Sergiu Bărgâu- 
naș, Emil Neagu și Marian Burghelea) o cu 
totul altă comportare șl rezultate 1n consecin
ță. Nu știm cine va veni la conducerea teh- 
ni'ă a echipei. In răstimpul întreruperii pri
lejuite de deplasarea „naționalei" în Anglia 
șl Irlanda, in lot cazul, e momentul să atra
gem a’enția conducerii G.S.U. Știința că lotul 
actual al echipei nu e inferior valori» celui 
de anul trecu’ si, ca atare, rezultatele pe care 
1 le pretindem se er a fl continuate pe ace
eași linie ascendentă. Nu e admis ca o echi
pă mare (lără gh limele) să-și strivească pres
tigiul riștiqat cu trudă, re motiv că cel ce-a 
condus-o spre culmi a părăsit-o.

Așteptăm reabilitarea nelntîrziată a Științe:. 
Nfrl Steaua, după cum se vede, nu e invinci
bilă, dar sinlem convinși că rugbiștii militari 
nu catadixesc să... bată pasul pe Io», pe mo
tiv că o altă echipă i-ar îl „scos din mină", 
Atonț e de- i 1

Adrian CONDOR

V?AW/?A,/.,.V>V.Y»WAW.,.J

Jiul
început, trebuie 

Și

cîștigată detașai
4 916 p.d. —

5

l

O fază, ca alilea alte
le, desfășurală în careul 
lui Gornea

Protagoniști : Mulțes- 
cu șl Stolan.

FOTO: Ion LICTU

FOTBAL, DIVIZIA C

Stiinta învinsă acasă!
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Desfășurată pe parcursul a 
două zile, inlilnirea de popice 
dintre Jiul Petrila și Olimpia 
Reșița, a fost 
de gazde cu 
4 786 p.d.

De la bun 
remarcată buna organizare 
atmosfera de deplină sportivi
tate care a constituit decorul 
desfășurării întregii partide. 
Faptul că echipa gazdă a evo
luat pentru prima dată în com
pania echipelor de elită, s-a 
resimțit oarecum în comporta
rea fiecărui jucător care, a- 
tunci cînd pășea in arenă, ti
bia după 15—20 de bile arun
cate „in plin" se regăsea, e- 
voluînd normal. Și e... oare
cum explicabil acest trac!

In prima zi, simbătă, au e- 
voluat doi dintre jucătorii de 
bază ai echipei : Mlhai TfirSk 
și Bella Schuller, care n-au lă
sat nici o speranță reșițenilor 
de a cîștiga partida, realizînd 
881 p.d. și respectiv 852 p.d. 
Tot simbătă a evoluat și juni
orul Victor Miclea, linăra spe
ranță a jiuliștilor, care a fost 
vizată de mai multe echipe 
divizionare A. Chiar dacă re
zultatul lui n-a fost foarte bun, 
el a contribuit substantial la 
victoria finală a echipei. Cele 
983 p.d. sin'l o garanție pentru 
viitor...

Dacă după prima zi, scorni 
era de 2 516 p.d. la 2 384 p.d. 
pentru gazde, meciul nu se pu
tea considera cîștigat pentru 
că În ziua a doua reșitenii in
troduceau 1n arenă doi jucă
tori ale căror performante de
pășeau 900 p.d. Este vorba de 
juniorul MarJn Badea și de 
Diller Kridor. Și astfel 'ă dis- 
[Tuta devine din ce in ce mal 
interesantă. Eugen Ghirclș de 
la jiul doboară „in plin" 7 po
pite, juniorul reșițean doboa
ră 9 popice Sala II aplaudă. 
Reșițeanul mai are cîteva serii 
de 9 p.d. in timp ce Ghirclș... 
nu se acomodează cu pista nr. 
2. Se schimbă apoi pistele. De
geaba. Marin Badea II învinge 
clar pe Ghirclș: 793 p.d. la 
767 p.d. Șl astfel diferența sca-

a debutat
coniîludent
de, iar sarcina ultimului jiulisl, 
Iosiî Balog, in fața experimen
tatului Kridor devine foarte 
dificilă. Balog avea în mină 
victoria echipei. După primele 
bile aruncate ,,ln plin" se pă
rea că Balog va tranșa in fa
voarea lui victoria, dar urmea
ză cîteva serii de 9 p.d. și re- 
șițeanul se detașează. La „izo
late" însă revine Balog dar di
ferența era prea mare să-și 
depășească adversarul. Kridor 
reunește 866 p.d. In timp ce 
Balog 830 p.d. dar Jiul cîștiga- 
se deja primul meci din prima 
etapă a < ampionatului diviziei 
naționale.

Celălalt echipier al Jiului, 
Rudolf Kozma a obținut 803 
p.d. De la oaspeți rezultate bu
ne au mai obținut : Ervln Pe- 
coll cu 825 p.d. și Ioan Muia 
cu 792 p.d.

La sfîrșitul meciului, arbitrul 
Carianopol iși exprimă satis
facția de a fi arbitrat un meci 
unde n-a lost obligat să inter
vină pentru neregulariluti sau 
nesporlivitate, apreciind loiali- 
taten spectatorilor petrilenl.

Bravo, băieți 1

Indifirenl de pozițiile pe care 
le ocupau In clasament, Știința 
Petroșani și Vulturii Textila Lu
goj, înainte de desfășurarea jo
cului eram convinși1 că întîlni- 
rea va prilejui o luptă a) rigă 
pentru cucerirea celor două 
puncte. Rivalitatea dintre com
batante, chiar dacă de la prece- 
donla lor intîlnire gazdele au 
pierdut multe „piese" valoroa
se Iar oaspeții au acumulat ex
periența diviziei imediat supe
rioare, și-a țus amprenta asupra 
celor 90 de minute, consumate 
simbătă după-amlază? p»? stadio
nul „Jiul".

Studenții s-au aruncat din pri
mele minute asupra adversaru
lui, forțînd deschiderea scorului. 
Abuzînd însă de jocul comba
tiv, pe metru pătrat, Grizea și 
compania au fost stopați ușor 
de o linie defensivă foarte de
cisă, uneori abuzînd ch'ar de 
Intrări „tari", care-au reușit să 
intimideze destul de repede ad
versari lipsiți de vigoare și cu
raj. In timp ce cvartetul ofensiv 
al pelroșănenilor se oprei cu 
regularitate la limita car»mlui 
mare al lugojenilor, „dirijorul" 
oaspeților, Tlsmănaru, iși „lan
sa" cu abilitate noii coechipieri 
scoțind In evidentă calitățile in
ternaționalului junior Luchescu, 
un „vîrf de lance" in „coasta" 
apărării adverse. Pe fondul acos
ta, al unei dominări sterile, 
Știința trece totuși pe lingă gol, 
gratie ratărilor copilărești sem
nate de David (min. 9 șl 32).

Repriza secundă debutează cit 
un contraatac clasic al echipei 
vizitatoare, salvat în extremis

de Bogheanu. Debutul mull mai 
convingător al lugojenilor dă 
culoare jocului in ansamblu, 
multe minute fiind martorii u- 
nui joc curat, spectaculos pe 
alocuri. O ultimă zvicnire a gaz
delor (în min. 60—75) nu pole 
fi concretizată pe tabela dc 
scor, deoarece în min. (>2 o 
„preluare finlandeză" a lui Ște
fan. iar în minuLele 66 și 75 do
uă inadmisibile erori tehnice fi
le atacanlilor Pănescu și Bllea 
alungă și ultimele speranțe ale 
tribunelor in realizarea victori
ei echipei favorite. Scăpat ca 
prin minune, in acel minut 75, 
„teamul" din Lugoj se convin
ge că idealul punctului luai In 
deplasare poate fi transformat 
in victorie. Știința, vlăguită, re
cepționează în plin loviturile de 
șoc ale unei linii de atac moi 
pioaspete. In min. 81, Luchescu, 
complet nemarcat, deviază in 
poartă o excelentă centrare a 
extremului stingă Chlran, adu- 
cînd echipei sale o nesperată 
conducere cu 1—0.

Cu toate încurajările publicu
lui, băieții profesorului Gheor 
ghe Irimle sint complet debuso- 
lati în firavele intenții de egala- 
re, receptionînd Încă o dată, in 
plin, șocul în min. 85, cînd 
Chlran reia spectaculos în col
tul lung, o centrare reușită a 
omologului său de pe partea o- 
pusă, Foaie : 2—0. Și parcă pen
tru a umple paharul amărăciu
nii noastre, Ștefan ratează in
credibil reducerea handicapu
lui, completat fiind de Rolea, 
care de la numai un metru ex
pediază balonul In bară...

Nlcolae LOBONȚ

r
Dacă n-am fi considerai, în

totdeauna, impostura — cu 
tendința ei disperată de a se 
vlrî tocmai unde nu trebuie, 
zbătindu-se intre brutalitate 
șl inconștiență — ca pe ce
va... mort dinainte, care nn 
merită, mai ales In condițiile 
unei teme Insignifiante, nici 
măcar o clipă de minimă a- 
ten|ie, poale că mai demult 
am fl scris aceste rinduri. 
Cînd insă această impostură, 
in totali inconștiență, nu se 
mai mulțumește (poate toc
mai pentru că „s-a prins" că 
nimeni nu-i reproșează nimic!) 
să se scalde In mediocritate, 
ca pină atunci, ci dorește să 
se manifeste, in disperare, 
dincolo de limitele și bare-

V. MOLODEȚ

Minerul Lupeni

%
J

a pierdut
...cu 2-1, o partidă viu dispu

tată. Meciul, după (.tim ani fost 
informați, de căre coresponden
tul nostru voluntar Fr. Coroi, nu 
s-a ridicat pe întregul parcurs 
la înălțimea așteplăidlor, forma
ția gazdă fiind o palidă umbră 
a... ceea ce a fost cîndva. iar 
oaspeții acționînd, dc multe ori, 
destul de timid.

la Arad...
Vagonul Arad a deschis sco

rul în min. 20 prin Dobai, care 
a speculat o greșeală a apărăto
rilor echipei din Lupeni. Ime
diat după pauză, formația antre
nată de Mihalache egalează prin 
Cristache (min. 47), cel mai bun 
dinitre echipierii Minerului Lu
peni. Golul vi. t» i gazdelor es
te înscris în min. 73 de către 
Otto Dembrovschi...

UN NOU 
SUCCES AL 
NAVOMODE- 
L1ȘTIL0R 
DE LA „JIUL44

Intre J6 și 18 «cptembric, o- 
i;ișu) Sibiu a fost gazdă ospita
lieră a „finalelor" campionatului 
r< pubiean de navomodele, clase
le .machete‘de vitrină". întru
ni — sîntem absolut convinși 
— există cititori și chiar iubi
tori ai sportului care, de obicei, 
cad în derută cînd cites de
spre întrecerile navomod» lor, 
nu vrem să le mai rflmîncin da
tori cu explicații suplimentare 
și, de aceasta le oferim la limp i 
machetele de vitrină sini niște 
copii miniaturale fidele ale unor 
nave moderne sau istorice (pe 
de o parte) sau reprezintă insta
lații navale, bineînțeles execu
tate la o scară foarte redusă. In 
totalitate, aceste machete, con
struite cu o prec izie de bijutier, 
nu trebuie să fie încercate — 
evoluția lor pe apă nu numai 
că nu e obligatorie dar nici nu 
e recomandabilă — prezentîn- 
du-sc în vitrine de sticlă.

La .startul" întrecerilor s-au 
aliniat, cum era de așteptat și 
reprezentanții secției de navo
modele de la C.S. Jiul Petroșani. 
La înapoiere, am ținut aă stăm 
de vorbă, măcar cîteva minute 
cu maestrul sportului Leontin 
Ciortan, antrenorul echipei Jiul...

— Cum a fost, meritați feli
citări ?

— Cred că da. Pc scurt am 
ocupat un loc I și un loc II. Și, 
datorită punctajului acumulat, 
ne-am clasat, în finalul întrece
rilor, pc primul loc în clasamen
tul general al anului.

— Excelent I Vi s-a îndeplinit, 
astfel. o veche dorință. Să tre
cem, însă la cîteva detalii în 
legătură cu cele două ulii me 
succese...

— Ludovic Strosz a prezentat 
macheta unei galere egiptene, 
executată a scara 1:25, cu toa
te detaliile de epocă, inclusiv 
culorile vii. S-a clasat pe locul 
al II-Iea la clasa respectivă, 
înaintea unor concurenți „cu 
vechime** din București și Ga
lați. Revelația concursului a 
constituit-o însă echipierul nos
tru Ștefan Pop, al cărui... tun 
naval, din secolul al XVIII-lea, 
pur și simplu a îneîntat juriul 
Și pe spectatorii care-au asistat 
la prezentare...

— Băgîndu-i, probabil în... 
sperieți !

— Exact ! ...Un tun lung de 
20 centimetri, executat cu pre
cizie și finețe, care a reușit să 
(ragă cîteva „salve" asurzitoa
re. Pulbere neagra. „ghiulele- 
din ...cocoloașe de hîrtle.

— A avut și ...recul ?
— Categoric! Cițiva centi

metri. Și a ocupat, firesc locul 
I.

— Felicitări !
V. T.

avea idei loarle ferme tocmai 
în domeniile In care... nu se 
pricepea de loc. De unde se 
vede că fermitatea și Incon- 
petenta nu sînt... Incompati
bile. Există — ca să trecem la 
subiect — In acest „program 
oficial" și ceva idei. Că mul
te sînt false, nesusțlnnte fun
damental, că fn marea lor ma
joritate acestea repetă „locuri 
comune", arhicunoscute, nu e 
cine știe ce mare gravitate 
...Regretabil, foarte regretabil, 
este faptul că deasupra multi
tudinii defectelor — ce țin 
de banalitatea în comparații 
și stereotipia construcției 
frazelor sărace, fără muzica
litate sau cu sonorități con
venționale („lotul are neta-

Dincolo 
de limitele 

admisibilului
murile admisibilului, nici un 
argument in favoarea pseudo- 
prlnclpiului „roănincă și ei o 
piine" nu ne mai poale re
prima intenția de a pune „ca
pacul" peste o oală care fier
be in sec...

Avem in fată, pe birou, cî
teva exemplare ale unui așa- 
zls „program oficial" de sta
dion. Sfnt numite aceste fi
țuici „numere speciale" (pre
țiozitate ieftină !) și alcătu
iesc. se pare. niște volume 
(așa, cel puțin, se specifică 
fntr-un colț t în actualul se
zon ajungindu-se la al lU-lea. 
o fi existind, probabil, și o 
manie a alcătuirii acestora 
între coperțile unei cărți !l) șl 
sint editate de un oarecare 
Horațiu Borca. sub egida clu
bului sportiv Jiul Petroșani. 
I.e răsfoim pe Îndelete. Am 
mai lăcul-o. de altfel, și altă 
dată, dar, recunoaștem, lără 
absolut nici o plăcere. Plati
tudinea acestora, pur șl sim
plu, nu mai scoale, sinlem 
siguri, pe nimeni din sărite, 
stlrnind doar zimbete ambi
gue... E chiar așa. refuzat de 
Idei „programul oficial" pen
tru care noi, lăsăm, la Intra
rea fn stadion, incă un leu in 
plus, duminică de duminică î 
Credem că este, totuși, prea 
puțin spus acest lucru. Și 
vom argumenta... Ne amintim 
că lev Tolstoi, descrllndu-1 
pe Karenin, spunea că acesta

zuri iireșli") și ritm monoton, 
banalitate in gind și simțire 
(„echipa e vădivită de 5 jucă
toare de valoare" ?!?), mărtu
rie a unei lipse de adîncime 
șl rezonanță de suflet, a sără 
clei Interioare („va încerca 
azi să realizee arest lucru") 
totul mustind de erori grama 
ticale („s-au disputat 2 tea 
pe".......fn mod neaștepta")
de cele mai diverse tipuri, 
care deteriorează gustul pen 
tru lectura sportivă a celor 
incă neformați, ca o pecinqi 
ne violentă de care nu le poți 
scăpa — se așează, comod, 
dintr-odală, fără nici o umbră 
de temei, o Insolență nejus- 
llficală la adresa... presei. Că- 
utlnd să impună publicului 
spectator niște enormități (ne 
referim la stabilirea definitivă, 
din senin, pesle noapte, a 
„profesiei celor doi tehnicieni 
al echipei de handbal feminin 
Jiul). H. B., autorul „progra
mului". ii avertizează public 
pe unul din antrenori... să 
se „ferească de p-es i locală". 
Nu stăruim deloc asupra in
calificabilului gest comis, e la 
mintea oricui să-l priceapă. 
Solicităm doar conducerii clu 
bulul, toavrășului loan Kar 
pinecz, măsuri urgente șl ra 
dicale. inconștienta nu este 
șl nu poale fl un... merit, pen 
tril a îi trecută cu vederea 
e mal periculoasă, de mull»‘ 
ori, chiar decit un aci repro 
babll gindil !
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Adunările și conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri

CADRU PREȚIOS PENTRU 
PERFECȚIONAREA MUETIEATERALA 

A ACTIVITĂȚII DE PARTID
(Urmare din pag. I)

lor șl comisiilor de femei pen
tru mobilizarea colectivelor de 
muncă în înfăptuirea sarcinilor 
etapei acluale. trebuie să anali
zeze propria activitate desfășu
rată in rlndul acestor organiza 
III precum și modul în care a 
ce9tea și-an adus contribuția la 
realizarea directivelor stabilite 
principalele neajunsuri și direc
țiile în rare este necesar să se 
orienteze munca de viitor în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
ce le revin.

Deosebit de important este ca 
attl dările de seamă cit si pro
iectele de hotărtrl să trateze 
problemele esențiale, caracteris
tice ca. pe această bază, comu
niștii să-șl poată concentra e- 
torturile in vederea soluționării 
multitudinii de sarcini ce le stau 
In față.

Este îndeobște știul faptpl că 
în acele organizații de partid 
nnde comuniștii sînl antrenați 
la pregătirea adunărilor genera
le. unde sînt din timp convocațl 
șl cunosc problemele ce se pun

în discuție, acolo și participarea 
atît la adunare cît șl la dezba
teri este la nivelul cerințelor. 
De aceea este necesar să creăm 
posibilități tuturor comuniștilor 
să participe Ia adunare, să so 
Informeze din timp asupra ordi
nii de zi. ca, în cunoștință de 
cauză, să ia parte activă la a 
naliza muncii, la elaborarea ho- 
lărîrllor.

Experiența de zi cu zl demon
strează că acolo unde comuniș
tii au acordat toată atenția ale
gerii in organele do conducere 
a celor mal buni membri de 
partid, activitatea organizațiilor 
de bază respective s-a ridicat la 
nivelul sarcinilor stabilite. In e- 
Iapa actuală se impune, cu atît 
mal mult, alegerea în blrourllo 
organizațiilor de bază. în comi
tetele de patlid. a comuniștilor 
cu experiență care prin activi
tatea lor do zi cu zl au dovedii 
exemplu de dăruire în muncă, 
holărirea de a nu-și precupeți 
eforturile pentru realizarea po
liticii partidului nostru, comba
tivitate. atitudine Intransigentă 
(ață de neajunsuri și lipsuri.

O atenție deosebită va trebui 
acordată alegerii în organele do 
partid a unor comuniști din rîn- 
dnl celor care muncesc nernij 
locll în producție, a unul număr 
corespunzător de tineri, precum 
șl a unui număr mal mare do 
femei din toate sectoarele de 
activitate.

Deoarece membrii comitetelor 
de partid, la toate nivelele, au 
fost repartizați pe orqanlzațil do 
bază, se cere acestora să se de
plaseze din timp la organele 
respective pentru a ajuta con
cret in acțiunea de pregătire a 
adunărilor generale.

Asigurînd preqătirea temeini
că a adunărilor sl conferințelor 
pentru dări de seamă sl alegeri, 
desfășurarea acestora la un ni
vel corespunzător, vom crea 
toate condițiile pentru înfăptui
rea cu succes a rolului conducă
tor al organizației do partid în 
mobilizarea intensă a colective
lor de muncă la înfăptuirea sar
cinilor economice, politice șl so
ciale ce ne stau în față.
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Colectivul U.U.M.P. trebuie să răspundă cu
„foarte bine" si prompt toluror solicitărilor 

venite din partea exploatărilor miniere
(Urmare dÎD pag. 1)

făcut către mijlocul lunii curen
te la uzină privind stadiul fizic 
«I acestei comenzi, s-a consta
ta' că era executat în proporție 
de peste 90 la sută, de unde re
zultă că — cel puțin de data a- 
ceasla — termenul poate fi res
pectat. Din cauză că . livrarea 
vaselor de -extracție pentru pu
țul principal cu schip dc la 
E.M. Vulcan a fost amînată, o- 
biectivul în cauză se află în si
tuația de a fi pus in funcție de 
•hia în trimestrul I 1973... In 
prezent, darea în exploatare la 
termenul fixat este sub semnul 
Întrebării...

— Asemenea cazuri de rămî- 
»ori în urmă privind fabricația

utilajelor de către U.U.M.P. 
pentru lucrările de investiții mi
niere nu sînl — din păcate — 
singulare, ne-a declarat tovară
șul Gheorghe Davidescu. ingi
ner șef cu investițiile din Cen
trala cărbunelui Petroșani. Ele 
au făcut obiectul unor discuții 
directe cu uzina de pildă cea 
din 8 septembrie a.c.. a unor fi
nalize de către însăși conduce
rea centralei, avînd drept scop 
determinarea colectivului de 
a-și respecta propriile termene. 
De altfel, în 8 luni trecute din 
1972 U.U.M.P. a livrat doar 19 
la sută din planul anual al uti
lajelor pentru Investițiile minie
re. Se pune întrebarea (și noi 
redacția sîntem de acord cu ea !) 
pînă cind colectivul uzinal, con-

NOTĂ

Să se facă lumină /

ducerea U.U.M.P., vor continua 
să nu-și respecte promisiunile, 
termenele angajate, să nu-și o- 
noreze livrările pe care le are
— ca sarcină principală de plan
— avînd in vedere faptul că 
marea majoritate a utilajelor 
sini comandate de acum un an. 
doi și chiar trei ani 7 A invoca 
mereu o aprovizionare necores
punzătoare cu materialele tre
buincioase devine, in limitele u- 
nei atari stări de lucruri, o scu
ză absolut neîntemeiată, un pre
text doar, care se plasează la 
antipodul prestigiului cfștigal cu 
atitea eforturi meritorii de co
lectivul uzinei.

La preocupările intense mani
festate din plin, de punerea ta 
funcție n unor obiective de in
vestiții de primă importanță 
pentru unitățile noastre miniere, 
muncitorii, Inginerii și cadrele 
medii tehnice de la U.U.M.P., cu 
sprijinul șl îndrumarea perma
nentă a organizației de partid, 
trebuie să răspundă prin fapte, 
prin strădanii rodnice in scopul 
onorării întocmai a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
suruate in întrecere.

Din agenda * 
pionierească

i
Zilele acestea a avut loc 

în orașele Vulcan și Lupeni 
instruirea comandanților — 
instructori ai detașamentelor 
dc pionieri. S-au dezbătut pc 
larg sarcinile actuale ale ca
drelor didactice care muncesc 
cu pionierii, sarcini desprinse 
din documentele dc partid 
Cerințele imediate ale activi
tății organizațiilor dc pionieri 
nu impus abordarea unor 
probleme privind rolul gru
pelor în activitatea pionie
rească, pregătirea și desfășu
rarea alegerilor pionierești, 
prezentarea noului ceremo
nial pionieresc precum și 
preocupări privind pregătirea 
pionierilor pentru apărarea 
patriei. Asemenea instruiri 
inițiate dc comitetul munici
pal Petroșani al Organizației

pionierilor, Vor avea loc In i 
următoarele zile și In locali- I 
lățilc Uricani și zXninoosa. I

Miercuri 27 septembrie . 
n.c , la orele 17, va avea loc I 
la Petroșani întîlnirea acti- ' 
vclor pionierești din munici- I 
piui nostru cu tovarășul Vir- I 
gilhj Radulian. președintele 1 
Consiliului Național al Orga- | 
nizației Pionierilor din Re- | 
publica Socialistă România. I

In cadrul acestei întîlniri I 
se vor discuta printre allele, I 
și rezultatele frumoase ale I 
pionierilor din Valea Jiului ’ 
în urma chemării lansat» de I 
ei ..In fiecare zi din viața dc 
pionier, o faptă demnă de un I 
viitor comunist".
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Instantaneii prin parbriz de la Peștera Boll. loto : Ion LEONARD

Măsuri hotărîte 
pentru îmbunătățirea calității 

piinii în localitățile Văii Jiului!
(Urmare din pag. I)

și pe sâptămîni dînd naștere 
la altercații (calități diferite 
de făină, sorturi diferite), de
natured calitatea pîinii. Nici 
la prepararea și modelarea a- 
luatului nu sînt întotdeauna 
respectate normele tehnologi
ce. Insuficiența aparatelor de 
măsură, starea tehnică a ce
lor existente, lipsa de atenție 
a unora dintre cei ce lucrea
ză la cîntarele manuale, se 
soldează, în final la diferen
țe la gramaj. Timpul de coa
cere nu este nici el în toate 
cazurile respectat. Așa, de e- 
xemplu, trei cuptoare, din 
cele cinci montate de I.M.P. 
Baia Mare, la fabrica din 
Petroșani, prezintă defecțiuni 
la vetre și la menținerea a- 
burului necesar procesului de 
coacere. Temperatura optimă 
indicată nu poate fi realiza
tă, deoarece aparatele de 
măsură (pirometre, termocu- 
ple), lipsesc cti desăvîrșire 
sau, acolo unde sînt, funcțio
nează defectuos. Starea disci
plinară lasă dc asemenea 
încă dc dorit, începînd cu 
șefii de secții și terminînd cu 
șoferii dc la transporturi. A- 
semenea abateri de la disci
plina muncii se concretizează 
în șarje care nu corespund 
normelor de calitate. Ele pă
răsesc, totuși, destul de ușor 
poarta fabricii și ajung în u- 
nitățile de desfacere, la con
sumatori.

Există o serie de inexac
tități în stabilirea rețetelor 
de fabricație, a loturilor de 
făină. De ce ? Pentru că în 
toate secțiile fabricii nu exis
tă laboratoare, lipsesc cu de
săvîrșire aparatajele și spe-

In ultimul timp au început să 
sosească la redacție o seamă de 
scrisori prin care sînt sesizate 
neajunsuri in legătură cu mo
dul in care C.D.E.E. Petroșani 
înțelege să rezolve cerințele le
gitime ale cetățenilor privind 
distribuirea energici electrice.

Nu vrem să subliniem acum 
importanța și necesitatea e- 
nergiei electrice in toate sectoa
rele de activitate, inclusiv in 
cel casnic, aceste lucruri sînt 
bine cunoscute de toți cititorii 
ziazului. inclusiv de salariații 
Centrului de distribuire a ener
giei electrice din Petroșani.

Dorim în schimb să ne re
ferim la condițiile nesatisfăcă
toare in care, unii cetățeni sint 
deserviți.

In orașul Lupeni, locuitorii 
care domiciliază pe strada Pa- 
ringului se pling de vreo șase 
tuni de zile din cauza faptului 
că nu mai pot urmări progra
mele la televizor datorită scăde
rii tensiunii curentului electric. 
Iată i~e ne declară in acest 
sens tovarășul Oprea Mocanu, 
domiciliat in blocul A3, Sc. I, 
etaj, IX, ap. 39 de pe str. Pa
rângului : „locuiesc in acest bloc 
de doi ani de zile, dar nicioda
tă nu am avut atiția nervi și 
dureri de cap, cum am acum, 
din cauză că nu mai pot vizio
na, nicicum programul la tele
vizor. Variațiile de tensiune sînt 
atît de frecvente incit aproape 
zilnic, între orele 18 și 24, cu
rentul nu mai revine la ten
siunea lui normală de 220 V. 
Am fost de nenumărate ori la 
tovarășul O. Munteanu, de la 
uzina electrică, căruia i-am ce
rut să trimită specialiști pen
tru rezolvarea acestei probleme, 
dar cu toate că au trecut patru 
luni de atunci, nimeni nu a 
mai venit să restabilească ten
siunea curentului. Din cauza 
aceasta nu avem nici lumina 
necesară in apartamente, iar 
despre vizionarea TV nici vor
bă nu poate fi”.

In orașul Petroșani, mulți ce- 
tăi ni, îndeosebi cei din vechea 
colonie muncitorească, au sesi
zat a ■ eași situație, dar mai ales 
absența aproape totală a ilumi
natului public pe străzi.

C ă lucrările sint absolut rea
le, ne-o confirma însuși C.D.E.E. 
Petroșani, prin adresa nr. 
20158/30 august 19'12 trimisă re
dacției in care se spune: uil 
grup de cetățeni de pe str. Ol

tului ne solicită un răspuns cu 
privire la absența becurilor din 
rețeaua iluminatului public. 
RĂSPUNSUL NOSTRU, CU TO
TUL NESATISFĂCĂTOR, ES
TE URMĂTORUL : „nu putem 
satisface cerințele legitime ale 
cetățenilor intrucit nu dispu
nem de becuri. La ora actua
lă nu avem nici măcar promi
siuni în privința aprovizionării 
cu becuri. Cu ocazia adunării 
generale a salariaților am ridi
cat problema becurilor in fața 
reprezentantului Centralei in
dustriale de transporturi și dis
tribuție a energiei electrice, 
care nu a fost in măsură să ne 
dea asigurări — situație mai 
mult decit necorespunzătoare”.

Nu vrem să contrazicem acest 
răspuns numai din dorința de 
a contrazice, dar, în nici un 
caz, nu putem accepta răspun
sul conducerii C.D.EJS. Petro
șani care, la adăpostul unor hir- 
tii justificative, nu mai între
prinde nimic pentru soluționa
rea unei cerințe legitime a ce
tățenilor.

Am putea insă totuși să invi
tăm respectiva conducere la 
plimbare prin citeva alte orașe 
ale țării, ca să vadă și să se 
convingă cit de frumos strălu
cesc acestea in lumină. Ele de 
unde și cum iși procură be
curi ? Că doar nu le-or fi adu- 
cind de pe alte tărimuri!

Oricum, e vorba de niște ce
rințe legitime care trebuiesc 
urgent satisfăcute !

C. H.

V1SCOZA LUPENI : Spălătoria de bobine. Echipa de o- 
peratoare pregătind un nou lot de bobine pentru spălare. 

Foto : N. GHENA

ANUNȚURILE
de mică și mare publicitate se primesc zilnic la admi

nistrația ziarului, str Republicii, nr 90, intre orele 7—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvfnt i

Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot expedia 
prin poștă, pe aceeași adresă, mcnționfndu-se contul 4962035.

— pierderi 1 leu
— lecții, meditații, înscrieri, anunțuri de familie

2 lei
— cereri de serviciu 1.50 lei
— oferte de serviciu, schimb de locuințe 2,50 lei
— vînzări. cumpărări diverse 3 lei

Reîrtnoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna octombrie se fac la 
chioșcurile și difiizorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT 1

cialiștii. Așa cum am sub
liniat mai înainte, unele de
ficiențe privind calitatea pro
duselor de panificație se da- 
toresc și folosirii necorespun
zătoare a diverselor depozi
te și utilaje. Dotarea cu apa
rate- de măsură și control, 
de exemplu, este insuficientă. 
Dar și aparatele existente au 
fost găsite de către organele 
de control, cu defecțiuni teh
nice, prost întreținute. Insta
lațiile pentru prepararea sa
ramurii și a emulsiei de droj
die, de la fabrica Petroșani, 
funcționează cu intermitențe. 
La toate cele amintite, vom 
mai adăuga insuficienta preo
cupare din partea conducerii 
fabricii — director Constan
tin Guran, inginer șef Elena 
Damian — pentru depozita
rea corespunzătoare (în depo- 

■ Mitele fabricii nu există su
ficiente grătare pentru „răci- 
<rea" pîinii după coacere) și 
‘transportul produselor la u- 
nități. Navetele de lemn și 
plastic sînt spălate extrem de 
rar și nu sînt păstrate în con
diții coresponzătoare.

După cum am văzut din 
investigațiile întreprinse, și 
din opiniile angajațllor — 
Ștefan Mîrza, șef de fabrică, 
Ion Păduccl, șef de echipă, 
Brigida Fucs, șefa C.T.C., Ti- 
beriu Popescu, șeful serviciu
lui desfacere — calitatea sla
bă a produselor de panificație 
în Valea Jiului Iși are punc
tul de plecare la moară, in 
fabrică și secțiile auxiliare. 
Fără îndoială, o mare parte 
din vină aparține conduce
ri» fabricii, organelor C.T.C., 
care nu au acționat cu sufi
cientă exigență. Se pot găsi 
oare scuze prin care să se 
justifice flagrantele abateri 
de la normele tehnice, de la

rețelele de fabricație ? Credem 
că nu. Fabrica a fost în re
petate rînduri criticată pentru 
calitatea slabă a pîinii sale. 
Era de așteptat ca organiza
ția de partid, comitetul oa
menilor muncii, să intervină 
cu mai multă hotărîre, să pu
nă in discuția comuniștilor, a 
tuturor salariaților neajunsu
rile. să însărcineze un colec
tiv de specialiști pentru a 
găsi soluții concrete de re
zolvare. Dar nu s-au între
prins prea multe lucruri în 
această direcție, așa îneît lip
surile s-au menținut.

Deficiențele remarcate acum 
de către organele județene și 
ale ministerului, în fabrică și 
într-o serie de centre de des
facere, nu sînt de- dată re
centă. O bună parte dintre 
ele au fost semnalate și cu 
ocazia controalelor anterioa
re, inclusiv ale echipelor de 
control obștesc. Dar condu
cerea fabricii, organele de 
resort ale municipiului, nu 
au intervenit cu hotărîre pen
tru a le înlătură.

In cadrul întreprinderii de 
panificație există maiștri bru
tari și specialiști cu înaltă 
calificare, care n-au uitat cum 
se pregătește și se coace pli
nea. Cu actualele posibilități, 
ei vor trebui să arate că, în 
ceea ce privește calitatea țjîi- 
nii, pot răspunde celor mai 
exigente cerințe ale consuma
torilor. Neglijențele costă bani 
și sănătate, constituie o la
cună serioasă în aproviziona
rea cu pîine a populației. Să 
se folosească fără cruțare, 
bisturiul criticii ! Să se folo
sească fără cruțare, bisturiul 
legii ! Este timpul ca locui
torii municipiului nostru să 
ai be, și sub acest aspect esen
țial, plinea pe care o merită. 
Este dc mult timpul !

Darnic mai era 1OSII 
CSIKI din Petroșani, 
str. Gli. Lazăr nr. 14.

,i copiii prietenilor săi. Tot
deauna le dăruia cite ceva. 
Așa a procedat și anul trecut, 
in ziua de 25 august, cind 
i-a oferit copilului iul L.S. un 
avion din material plastic. 
Incintal de gestul făcut. E.S. 
il invită pe Iosif slkl la do
miciliul său. unde, il servește 
cu mincare și băutură. Dar 
lui Iosil Cslkl omenia nu i 
s-a părut destulă. Prolitind 
d neaten(ia lui L.S. ii iură 
un ceas de mină ..Atlantic" 
pe care, ulterior, l-a vindut 
cu 500 lei. Dar păgubașul și-a 
recunoscut ceasul la noul 
proprietar și nu i-a fost greu 
să afle șl hoțul.

Trimis in instanță. 1OSIF 
:SIKJ a primit OPT LUNI ÎN

CHISOARE. Se vede că „A- 
tlanticul" l-a băgat serios, de 
dala aceasta la... apă

N1COLAE STRATON. din 
București, avea nu mai 
puțin de 16 condam

nări la activul său. pentru di
ferite lapte antisociale. Cu 
toate acestea, numărul nu-l 
satisfăcea. Venind in Uricani, 
s-a recomandat țăranilor in 
calitate de director al unei 
ferme din Mangalia promlțîn- 
du-Ie că o să le facă rost de 
porumb la preț foarte redus 
— 2 lei kilogramul ! In acest 
fel a reușit să incaseze o su
mă frumoasă de bani, ca a- 
vans. după care a dispărut fă
ră urmă. Departe insă n-a a- 
juns căci a fost găsit In pe
nitenciarul din Brăila unde 
se afla pentru alte isprăvi. 
CONDAMNAT LA DOI ANI 
ÎNCHISOARE șl-a prelungit 
șederea in penitenciar, mă- 
rindu-și și numărul condam
nărilor. la 17.

Tare mult apreciau tocă
nița de ciuperci A- 
LEXANDRU ZSIDO șl 

IOSIF ANCA din Petroșani, 
ambii cu antecedente penale. 
Ce nu făceau ei pentru un 
coș de bureți ? Erau capabili 
să colinde toți munții. Așa au 
făcut și in ziua de 24 septem
brie 1971, cind au plecat du
pă bureți, oprindu-se la ca
bana Stolojoaia, aparținind 
U.F.I. Petroșani. Negăsind pe 
nimeni aici, cei doi amatori

de ciuperci au spart geamul 
și, intrind in cabană au furat 
mai multe obiecte de inventar 
fn valoare de 9 220 lei. pe ca
re voiau să le vindă N-au a- 
vu insă timp căci pe drum 
s-au intilnil cu organele de 
m'Ilție.

De acum înainte. TRFI ANI 
DE ZILE vor duce dorul bure
ților.

Andrei beloiu, din Mu- 
șelești, județul Gorj, 
se credea expert in a- 

faceri comerciale. Expert era 
el, numai că nu totdeauna li 
mergeau afacerile. Așa s-a in- 
timplat și in ziua de 3 de
cembrie 1971, cind a venit în 
stația C.F.R. Petroșani, unde 
l-a cunoscut pe D. I. la care 
a r*ămas peste noapte Dimi
neața s-a dus împreună cu 
D.I. în oraș, după ce acesta 
șl-a depus înainte la biroul 
de bagaje o sacoșă cu obiec
te de îmbrăcăminte. Intrind 
apoi intr-un bufet. A. Beloiu 
comandă băutură avînd Inten
ția să-I amețească pe D. 1. 
Dar nu a mal așteptat ca a- 
cesfa să cadă In brațele lui 
Morfeu. Luindu-I paltonul a 
plecat la gară, a scos sacoșa 
(dar una mai voluminoasă, 
căci salariata de aici, G. L. 
a încurcat bagajele) șl a dis
părut. A vindut o parte din 
obiecte In Petroșani și Tg. 
Jiu La scurt timp a fost 
prins in Brașov desiășurln- 
du-și afacerile. CONDAM
NAT IA DOI ANI ÎNCHI
SOARE pentru înșelăciu
ne și abuz de Increde-
re. ANDREI BELOIU se va
convinge că totuși nu-i ex-
perl.

MM aria BIROU, din Lu-1Y1 peni. servea ca bar-
mană ia bufetul „Rele-

zatul* din localitate. In ziua 
de 13 aprilie 1972 organele 
de miliție i-au făcut un con
trol, constatind că a servit In 
loc de 100 ml coniac, abia 
80 ml ; iar în loc de 100 ml 
rom. abia 84 ml. Prinsă cu 
lipsă la gramaj s-a apărat 
motivind că ea nu este bar- 
mană și nu are pahare de 
măsurat. Scuza invocată, nu 
a ținut, căci Maria Birou era 
pusă să servească la bar. iar 
pahare marcate ti lăsase șe
ful unității suficiente.

Pentru aceasta A FOST 
CONDAMNATA LA TREI 
LUNI închisoare. Cum mai a- 
vea o condamnare de 7 luni, 
lot pentru înșelăciune, acum 
va executa șl această pedeap
să măsurată cu exactitate.

Nlcolae GHERGHIN 
judecător
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Soarele răsare la ora 6,07 
și apune la ora 18.06.

Zile trecute din an — 270. 
Zile rămase — 96.

EVENIMENTE

MARȚI 26 SEPTEMBRIE

1910 — S-a născut Vasile 
VîleUj membru ui Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Erou al Muncii So
cialiste : 1906 — S-a născut
compozitorul Dmitrj Sostako- 
vici, laureat al Premiului In
ternațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare"; 
1962 — Proclamarea Republi
cii Arabe Yemen. Sărbătoare 
națională („Ziua Revoluției").

Filme
MARȚI 26 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul tren de Gunn

Hill ; Republica : Ultimul răz
boinic , l’ETRILA : Antracit ; 
LONE A — Minerul : Ritmuri 
spaniole : VULCAN: După 
vulpe; LUPENI — Muncito
resc : Decolarea ; Cultural : 
Taina Sofiei Grusko.

Program muzical oferit colecti
vului întreprinderii dc Încăl
țăminte „Clujana" ; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,35 Pagini de opere
le ; 20,45 Consemnări; 20,50
Interpreți ai cintecului popu
lar ; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 21.00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

MARȚI 26 SEPTEMBRIE

6,00 Muzicfi și nctualilătl ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Sumn- 
rul presei ; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Cind eram pe Ialomițn 
— vechi melodii populare; 
10,30 Start la intersecție; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Portati
vul veseliei; 11,35 Orchestre
le Bebe Prisada și Theo Schu
mann ; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Inttlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal ; 13,30 Muzică de 
prinz ; 14,00 Compozitorul săp- 
tămlnii ; 14,45 Melodii folclo
rice de mare popularitate; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radiosimpozion ; 15,20 Selec- 
țiuni clin opereta „Logodnicul 
din lună" de Kunnecke; 15,40 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cîntecul săptăminii ; 
17,00 Antena tineretului ; 17,30

școlară și profesională. ..Școa
la și Uzina" ; 18,30 Cîntece
patriotice interpretate de Co
rul și Orchestra de studio ale 
Radioteleviziunii : 18,50 Dez
bateri, confruntări ; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii 
— Cronica marii întreceri : 
20,00 Seară de teatru : „Mi
cul Eyolf" de H. Ibsen Distri
buția : Eugenia Popovici. Gi
na Patriciii, Ion Marinescu, 
Mihaela Murgu, Emil Hossu. 
I. Ilie, Gheorghe Ulmeni : 
22,00 Vedete ale muzicii u- 
șoare : Alain Barierre ; 22,10 
24 de ore ; 23,30 Hochei :
U.R.S.S. — Canada.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Aspecte de la cel 
de-al VIII-lea festival de fol
clor de pe litoral. Astăzi ju
dețul Botoșani ; 9,20 Căminul ; 
10,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 19-a ; 10,30 Prim-
plan : Li viu Ciulei : 11,00
Film serial : „Salut Germnin" 
— reluarea episodului ..O 
noapte cu Liliana" ; 11,40 Se
lect iuni din emisiunea „Pro
menadă duminicală"; 12,30
Telejurnal : 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba franceză. Lec
ția a 21-a; 18,00 Steaua po
lară — emisiune de orientare

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 14 grade, iar la Paring de 
plus 5 grade. Minimele au lost 
de zero grade și. rospe- tiv. mi
nus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme în general 
rece cu cerul mai mult noros. 
Qimlneața, pe alocuri, se va 
forma ceață șl brumă slabă. 
Vint slab din sectorul nord- 
vestlc.
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DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE a tovarășului
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

Primirea delegației C.C. al P.C.R. 
de către tovarășul 

Kenji Miyamoto
TOKIO 25 -- Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu. transmite : 
Președintele Prezidiului C.C. a) 
P.C.J.. Kenji Miyamoto, n pri
mii, ta 25 septembrie, după-a- 
miu.ă. la sediul Comitetului 
Central, pc tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Perroanen' al C.C. al P.C.R., cu 
care a avui o convorbire cc s-a 
desfășurat într-o atmosferă pric- 
teoeas. 3 și tovărășească.

La convorbire au participat, 
de asemenea, Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului E- 
Keculiv, secretar al "" 
P.C.R.. Constantin 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., ceilalți membri 
ai delegației.

Din partea japoneză au parti
cipat Tomio Nishizawa, membru 
ol Biroului Permanent al Prezi
diului C.C al P.C.J.. Ichiro Su-

nam i, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., șei al secției fo- 
ternaționalc a C.C. al P.C.J., 
Hiroshi Tarhiki. locțiitor al șe
fului secției Internationale.

Președintele C.C. al P.C.J., 
Sanzo Nosaka. a oferit, la 25 
septembrie, un dineu în onoarea 
delegației C.C, al P.C.R. Au par
ticipat delegația română și 
membri ai prezidiului C.C. al 
P.C.J.

Dineul 
atmosfere 
rășească.

>-a desfășurat într-o 
prietenească și tovfi-

C.C. al 
Băbălău,

★

Membrii delegației C.C. al 
P.C.R. au vizitat Muzeul Națio
nal de Artă din Tokyo și au 
luat parte la un spectacol cu- 
prinzînd dansuri și cîntece cu 
conținut revoluționar, 
boinic, dat în „Toshî 
Hali" de echipa de 
„Warabiza" a tinerilor 
tori.

antirăz- 
Center 

dansuri 
munci-

Vizita tovarășului
Dumitru Popescu

în Anglia
LONDRA 25 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia, Durltru Popescu, a vizitat 
principalele muzee de artă din 
capitala Angliei, o serie de uni
tăți școlare de pregătire și e- 
ducatie artistică, a vizionat spec
tacole la Royal Festival Hali și 
Govern Garden și a fost oaspe
tele Clubului oamenilor de artă 
din Londra, unde s-a înlilnit cu 
eminente personalități din do
meniul artei și culturii brita
nice.

De asemenea, președintele 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste a vizitat o seric

de instituții de artă și obiective 
de interes istoric din Edinburgh 
și alte părți ale Scoției.

La Londra, ca și la Edinburgh, 
președintele Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste a purtat 
convorbiri cu personalități ale 
vieții publice și cultural-artisti- 
ce britanice, cu care ocazie 
s-au relevat noi posibilități de 
intensificare a schimburilor din
tre Republica Socialistă România 
și Marea Britanie, pentru mai 
buna cunoaștere a valorilor cul
turale ale celor două țări. La 
convorbiri a fost prezent amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra, Vasile Pun- 
gan.

Lucrările Adunării
Generale

NEW YORK 25 - Corespon
dentul Agerpres, C. zMexandroa- 
ie, transmite: In plenara Adu
nării Generale a O.N.U. au în
ceput, luni dimineața, dezbateri
le de politics generală, prilej 
pentru reprezentanții celor 132 
de state membre de n-și expu
ne punctele lor de vedere a- 
suprn celor mai importante pro
bleme politice, economice și so
ciale care confruntă omenirea 
și Organizația Națiunilor Unite.

Păstrîndu-sc tradiția, dezba
terile au începui cu discursul 
ministrului afacerilor externe al 
Braziliei. Mario Gibson Barbo
za, care a subliniat că „progre
sul încurajator pe care l-am rea
lizat încetul cu încetul, de-a 
lungul complicatei căi a recon
cilierii divergențelor în relaxa
rea încordării internaționale, es
te mult prea lent pentru a a- 
junge la realizarea Idealurilor 
de pace și securitate ale ome
nirii". El a arătat că norii unei 
confruntări nucleare încă nu au 
fost risipiți, că „balanța terorii" 
a fost doar înlocuită cu o altă 
balanță „cea a prudentei", că 
conflictele din 
lumii încă mai 
simțitor pacea 
mii.

A urmat la
de stat al S.U.A., William Ro
gers, care, făcînd o trecere în 
revistă a evoluțiilor anului po
litic international prezent, a 
subliniat Însemnătatea acorduri
lor sovieto-americane interveni
te in acest an, a contactelor la

lui apreciază diversitatea ’ șl 
însemnătatea economică a ma
șinilor, utilajelor și instalații
lor expuse, capacitatea de 
creație și rodnicia eforturilor 
specialiștilor.

Parchetul experimental ca și 
expoziția consacrată noilor u- 
tilaje și echipamente ilustrează 
și alte preocupări ale cercetă
torilor din economia forestie
ră privind asigurarea unor 
condiții de muncă tot mal bune.

Tovarășul Ceaușescu vizitea
ză clteva construcții practice 
șl confortabile : dormitoare, săli 
de lectură, săli de proiecții ci
nematografice, cantine, bucătă
rii și grupuri sociale — toate 
mobile, eu o multiplă funcțio
nalitate,

Secretarul general apreciază 
soluțiile caic au stat la baza 
acestor construcții, gradul de 
confort, destinațiile lor multi
ple subliniind că astfel de 
construcții pot fi folosite și in 
alte sfere dc activitate, cum 
ar fi turismul.

Vizita ia sfîrșil într-o
zonă de exploatări forestiere, 
apropiată de parchetul experi
mental Răchitaș, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia cunoștin
ță de un sistem original de 
scoatere a arboretului din pă
dure. Este vorba de un funicu
lar mobil, a cărui funcționare 
este asigurată dc un tractor 
prevăzut cu un sistem complex 
de trotii.

Luîndu-și rămas bun dc la 
gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază, că munci
torii, specialiștii și cercetătorii 
din economia forestieră au rea
lizări bune, care merită și 
trebuie să fie generalizate, și a 
transmis ..................   ’
ror celor 
obținerea

Această 
cheie un 
cru, ale 
constitui 
pentru colectivele de oameni ai 
muncii din economia forestie
ră pe calea sporirii continue a 
eficienței economice a întregii 
lor activități, a realizării pla
nului cincinal înainte de ter
men.

ADRIAN IONESCU 
NICOLAE VAMVU 
AUREL URZICĂ

industrializare a lemnului, 
în vederea concentrării efortu
rilor lor în direcția autodotărli, 
a eliminării unor preocupări 
paralele.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate apoi echipa
mente de încărcare șl contai- 
nerlzare instalate pe autocami
oane de diferite tipuri, care 
asigură o mal bună folosire a 
capacității for, și totodată, efec
tuarea acestor operații într-un 
timp scurt cu eforturi minime, 
necesitînd munco unui singur 
om. Aceste sisteme rețin aten
ția secretarului general al 
partidului nostru, care trasea
ză ca sarcină ministerului de 
resort de a împărtăși experien
ța Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor pentru ex
tinderea acestor procedee.

Se vizitează upoi o expoziție 
de mașini și utilaje, de echi
pamente, subansambluri și pie
se de schimb. Pe o mare su
prafață sînt expuse zeci dc 
mașini și utilaje forestiere, în
tre care se 'remorcă tipuri di
verse de fierăstraie mecanice 
și electrice, autocamioane cu 
macarale proprii și containere, 
autotrenuri forestiere cu încăr
cătoare de 10-12 tone, tractoa
re agricole modificate ce pot 
executa o gamă largă de lu
crări în exploatări și construc
ții forestiere. Ele reprezintă 
doer o parte din cele 80 de ti- 
po-dimensiuni și peste 2 000 de 
repere și echipamente mecanice 
produse de întreprinderile spe
cializate ale economiei foresti
ere, în cadrul acțiunii 
dotare și înlocuire a 
tilaje din import.

Este, de asemenea 
nată ea o realizare 
transportorul pliant, .. ___
folosință, după cum subliniază 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, poate și trebuie 
să fie extinsă și în agricultu
ră la strînsul și transportatul 
paielor. De altfel, sarcina apli
cării experienței dobîndite de 
specialiștii din economia fores
tieră și In alte domenii de 
activitate, a constituit una din 
ideile principale ale dialogului 
dc lucru.

Secretarul general al partidu-
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nivel înalt sovicto-ainoric ane și 
chino-amerlcane, a negocierilor 
dintre R.D.G. și R.F.G., Intre 
Nordul și Sudul Coreei, a evo
luției încurajatoare a relațiilor 
intereuropene care pot duce la 
întărirea securității acestui con
tinent,

„Spre îndeplinirea acestui o- 
biectiv, conferința asupra securi
tății și cooperării in Europa, în 
cazul în caro aceasta este pre
gătită cu grijă, 
un rol crucial", 
William Rogers.

In continuare,
confirmat lipsa de progres spre 
încetarea războiului din Indo
china și a stingerii focarului de 
război din Orientul Apropiat, a- 
rătind că o pace durabilă în zo
na Orientului Apropiat poale Ii 
realizată numai In baza preve
derilor Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

In încheierea discursului său, 
William Rogers a vorbit pe larg 
despre problema
international, arătînd 
sînt In cel mai Înalt 
resate în adoptarea 
O.N.U. a unor măsuri
acest domeniu. Vorbitorul a pre
zentat apoi plenarei un „proiect 
de convenție vizînd prevenirea 
și pedepsirea anumitor acte 
terorism international". .

Au mai vorbit ministrul
externe al Guyanei, Shridath 
Ramphal șl ministrul afacerilor 
externe al Ecuadorului, A. J. 
Lucio Paredes.

Luptele din Vietnam
VIETNAMUL DE SUD 25 (A- 

gerpres). — Forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au anga
jat lupte puternice cu trupele 
saigoneze în provinciile Quang 
Nam, Quang Ngai și Binh Dinh. 
In zorii zilei de 25 septembrie, 
instalațiile militare ale efective
lor saigoneze, amplasate la est 
de orașul Tien Fuok, au fost

PE SCURT i§ PE SCURT H PE SCURT
+ Consiliul de Miniștri al 

Turciei a hotărî! prelungirea cu 
încă 
diu 
1971

două luni a stării de ase- 
proclamată la 26 aprilie 

în II provincii ale țării.

< Greva declanșată la uzina 
de automobile „Citroen-Hispa- 
nla" din orașul spaniol Vigo, în 
semn de protest împotriva con
cedierii unor activiști sindicali, 
a intrat în cea de-a treia săp- 
tăminâ. Totodată, mișcarea gre
vistă a cuprins șl alte întreprin
deri din oraș, numărul celor ca
re au încetat lucrul la Vigo ri- 
'dlcîndu-se la aproape 15 000 de 
lucrători.

ță agenția China Nouă.
Un avion militar american 

de tipul „Sabrejet F-86" s-a pră
bușit duminică după-amiază, la 
puțin timp după ce decolase dc 
pe aeroportul din Sacramento 
(California). Atlngind o altitu
dine de aproximativ 90 de metri, 
avionul a pierdut
înălțime, izblndu-se de fațada 
unei cofetării, unde a explodat. 
In urma accidentului și-au pier
dut viața 22 de persoane, in 
majoritate copil.

brusc din

S 
a

a ta

In centrul universitar 
se fac Intense pregătiri în ve
derea dcst.i.derll noului an 
de învățăinint. Studenții Fa
cultății de științe economice 
a Universității ..Babeș-Boly- 
lal" vor avea la dispoziție 25 
de noi săli de cursuri și se- 
minării. Iar cel de la Facul
tatea dc farmacie a I.M.F. o 
nouă clădire. spațioasă, cu 
dotări pentru pregătirea teo
retică șl practică. Peste 1 500 
de shidenți din facultățile U- 
nlversilățli vor putea căpăta 
deprinderi 
35 de noi atellere-școală În
ființate recent. Aici se vor 
produce diferite aparate, in
stalații, sticlărie chimică de 
uz didactic etc. Tot în acest 
an universitar se va termina 
și pune în funcțiune comple
xul de ateliere-școală din ca
drul Institutului politehnic 
din localitate. A fost, de a- 
semenea, dat in folosință, la 
întreaga capacitate, noul oră
șel studențesc din cartierul 
Observatorului astronomic, ca
re cuprinde 7 cămine cil 
3 150 de locuri, o cantină cu 
3 000 locuri, un dispensar stu
dențesc. grupuri soclal-cultu- 
raie.

z.antlnă construită intre anii 
971—973. Cercetările 
prinse pinâ acum au 
Iveală o cincime din 
acestol baze navale
ne, între care un interes deo
sebit prezintă debarcaderul. 
Prin lucrările efectuate in a- 
ccaslă vară, cercetătorii au 
completat harta cetății cu noi 
dovezi Identificate In albia 
Dunării.

In vederea conservării ves
tigiilor terestre ale cetății 
specialiștii preconizează exe
cutarea unor lucrări speciale 
de protejare împotriva apei. 
Se va crea astfel un nou o- 
bicctlv de Interes științific șl 
turistic.

In județul Botoșani a înce
put șlafela-concurs „Slăvim 
Republica", manifestare oma
gială care își propune să con
tribuie 
Iilor 
riadul 
la sate. Pornind din șase punc
te diferite, ștafeta va poposi 
cite o săptămină in flecare 
comună, prilej cu care vor fi 
organizate în localitățile res
pective ample șl variate ma
nifestări culturale șl artistice 
antrenînd un mare număr de 
artiști amatori. Ștafeta se va 
Înscrie ca una dintre princi
palele acțiuni consacrate îm
plinirii a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii organiza
te în județul Botoșani.

(Agerpres)

calde felicitări tutu- 
care au contribuit la 
lor.
înaltă apreciere în- 
amplu dialog de lu- 
cărui concluzii vor 
sarcini mobilizatoare

piei, Haile Selassie, șl președin
tele Indiei, Venkata Giri, care 
se află într-o vizită oficială în 
această tară. Schimbul de vederi 
este consacrat examinării evo
luției relațiilor bilaterale și a 
unor probleme internaționale de 
interes reciproc.

+ Șeful serviciului preziden
țial de presă din Fllipine a a- 
nunțat că 49 de persoane, prin
tre care mal mulți senatori, de- 
putați, funcționari superiori și 
ziariști, au fost arestate după 
decretarea legii marțiale în ța
ră. EI a menționat că printre 
cei arestați sau care se află sub 
urmărire judiciară figurează și 
personalități de rang înalt apar- 
ținlnd partidului guvernamental.

+ O expoziție comercială 
prietenească Japonia-China a 
fost inaugurată, la 21 septembrie 
în orașul jalonez Niigata, anun-

♦ La Rabat, a început, luni, 
procesul unui grup de 14 foști 
miniștri, înalți funcționari și oa
meni de afaceri marocani acu
zați de corupție și trafic de in
fluentă- informează agenția 
M.A.P. Acuzații au fost arestat! 
în cursul lunii noiembrie 1971.

La Rostock. în R.D. Germa
nă, au luat sflrșlt lucrările Con
sfătuirii consultative a Secreta
riatului Internațional al Confe
rinței muncitorilor din țările 
baltice. Norvegia și Islanda. Au 
fost discutate probleme privind 
activitatea desfășurată în aceste 
țări în direcția întăririi păcii șl 
în favoarea convocării conferin
ței general-europene.

Cu 593 199 de voturi 
potriva propunerii, fată

♦ Partlclpanțil Ia cel de-al 
IX-lea Congres interamerican de 
planificare. ale cărui lucrări 
s-au încheiat la Bogota, au a- 
doptat o rezoluție în care cer 
ca zona Canalului Panama, afla
tă In prezent sub controlul Sta
telor Unite, să fie retrocedată 
imediat guvernului panamez.

La Addis-Abeba au început 
convorbirile intre împăratul Etio-

Faptul divers pe glob
Doi arheologi au descoperit 

pe platoul Carso, in apropie
re de Triest, un morminl da- 
tind din epoca de bronz. 
Morminlul conține osemintele 
unei femei, alături de care se 
află fragmente de ceramică 
decorată și bucăți dintr-un 
colier de scoici.

Un avion cvadrimotor, a- 
parținind companiei „Air 
Vietnam", s-a prăbușit la 45 
kilometri nord de Saigon. In 
urma accidentului, 10 persoa
ne și-au pierdut viata, iar al
te 3 se află internate în sta
re gravă la spital.

Un număr de 32 de persoa
ne au pierit iar alte 16 au 
fost rănite intr-un incendiu 
care a mistuit restaurantul 
„Oscar” din Insula Rhodos. 
Incendiul a izbucnit brusc, În 
urma unui scurt-circuit. Nu
mărul mare al victimelor se 
datoreșle faptului că restau
rantul care avea două etaje, 
era construit din materiale 
inflamabile. Majoritatea victi
melor se aflau pe ringul de 
dans, la etaj, și nu au reușit

sa se salveze, deoarece scara, 
îngustă, care făcea legătura 
intre sala principală și ring, 
s-a prăbușit chiar din primele 
clipe ale izbucnirii focului.

„Airbus”-ui 
construit de societăți 
nautice din 
Benelux și Spania, va fi pre
zentat, pentru prima oară, In 
public, la 28 septembrie, la 
Salonul de la Toulouse. „Air
bus" este cel mai mare avion 
de pasageri construit pînă In 
prezent In Europa occidenta
lă. El poate transporta un nu
măr de 257 plnă la 331 pasa
geri pe distanțe de pină la 
4 000 km.

Negustorii italieni importă 
însemnate cantități de carne 
de vită din Brazilia, căreia 1 
se face o mare publicitate. 
Autoritățile din nordul Itali
ei au descoperit recent o 
bandă de traficant! care vin
deau carne de cal drept „vi
tă braziliană". S-a aflat, ast
fel, că banda a reușit să des
facă pe piață nu mai puțin' 
de 228 tone de carne de cal, 
la preț de carne de văcuță...

vesl-european, 
aero- 

Franta, R.F.G.,

îm- 
de 

584 726 de voturi favorabile, în 
Elveția a fost respins duminică 
proiectul de amendament con
stitutional referitor la Interzice
rea exportului de arme, de mu
niții, de exploziv șl orice fel de 
material de război.

supuse unui intens bombarda
ment de artilerie de către patri- 
oti. In același timp, unități ale 
F.N.E. au continuat să lanseze 
atacuri asupra pozițiilor deținu
te de inamic în vecinătatea o- 
rașului Ba To, din provincia 
Quang Nam.

Forțele armate populare de 6- 
liberare au provocat pierderi 
grele trupelor saigoneze dislo
cate In zona șoselei nr. 1, Im
portantă arteră strategică ce 
leagă Saigonul de principalele 
orașe din regiunea septentrio
nală a Vietnamului de sud. In 
urma luptelor puternice anga
jate cu inamicul, patrioții au 
tăiat șoseaua la sud de orașul 
Quang Ngai și controlează în 
prezent această importantă cale 
da comunicație, pe Q distantă 
de peste 10 kilometri. Ei au a- 
tacat din nou pozițiile întărite 
ale trupelor saigoneze, aflate 
de o parte și de alta a șoselei, 
în special pe acelea amplasate 
la sud de orașul Da Nang.

Agenția de presă „Eliberarea" 
a difuzat un nou bilanț al suc
ceselor repurtate de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud. 
In urma puternicelor acțiuni o- 
fensive lansate de forțele arma
te po'pulare de eliberare în pro
vincia Ben Tre. în perioada a- 
prilie-august a.c., au fost scoși 
din luptă 13 000 de militari sal- 
gonezi ; totodată, inamicul a 
pierdut 29 de nave, 9 avioane 
șl elicoptere, o Însemnată can
titate de muniții — arată agen
ția. In aceeași perioadă, palri- 
oții care acționează în provin
cia Gia Dinh au scos din luptă 
5 400 de militari saigonezi, au 
distrus 125 de blindate și au 
doborît 14 avioane și elicoptere 
ale inamicului.

premierului

PEKIN 25 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălăteanu, trans
mite : Primul ministru al Japo
niei, Kakuei Tanaka, a sosit 
luni la Pekin, la invitația pre
mierului Consiliului de Stat al 
R.P, Chineze, Ciu En-lai.

In aceeași zi, au început con
vorbirile dintre premierul Ciu 
En-lai și Kakuei Tanaka. La 
convorbiri participă Ci Pîn-fei, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, Masayoshi Ohira, 
ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, alte persoane oficiale 
chineze și japoneze.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Stoker Er
nest, eliberată de E.M. Live- 
zeni. O declar nulă.

I.LH.S.~S.U.CT. București
SECȚIA VALEA JIULUI - URI CAN II

Gestionar pentru piese de schimb

Automacaragii Mtiriziți
pentru automacarale de la 5-25 tone

pentru secția S.U.C.T. Valea Jiului, eu sediul in Uricaai.
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