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Președintele Consiliului de Stat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit■

delegațiile de parlamentari

Toate organizațiile de partid, toate colectivele
de muncă își pun la temelia activității:

Minerii
cînd pleacă cu un 
gind, apăî... așa-i

și rodul"
Inseram cu cîteya zile în 

urmă în coloanele- ziarului 
nostru un material în care, 
se făcea cunoscut cititorilor 
faptul că Ia Uricani a fost 
înregistrat, în ziua de 26 oc
tombrie, un record : cea mai 
mare producție zilnică din 
istoria minei.

Faptei i-am găsit explica
ția în ziua imediat urmă
toare, cînd m-am deplasat 
aici pentru a cunoaște, care 
au fost factorii — premisă 
ai acestui remarcabil succes 
al minerilor uricăneni, pen
tru a înțelege semnificația 
care i s-a dat aici unei ase
menea realizări.

...Colectivul minei Uricani 
este cunoscut în Valea Jiu
lui pentru meritul 
păstrat, în primele 
mestre ale acestui 
cui I în întrecerea 
tă, desfășurată de 
din bazin, 
și locui I 
namica de 
taților de 
cum cînd, . 
inte de încheierea lunii oc
tombrie „plusul" de cărbu
ne pe ansamblul exploatării 
față de sarcină a- trecut de 
600 tone, am putea spune 
că ușoara cădere de la sfîr- 
șitul lunii septembrie a în
semnat o schimbare de ritm

de a fi 
trei tri- 
an, lo- 
socialis- 

minele 
în timp ce deține 
in ce privește di- 
creștere a capaci- 
producție. Iar a- 
cu cîteva zile îna-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, 30 
octombrie, delegațiile de par
lamentari și conducători poli
tici din Republica Orientală a 
Uruguayului, care -fac o vizită 
în tara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La primire au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Mircea Malița, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Mircea Rebreanu, 
secretarul Comisiei juridice a 
M.A.N.

Delegațiile de parlamentari 
și conducători, politici urugua- 
venî silit alcătuite din Jaime 
Lopez Barrera, membru al Co
misiei de instrucție publică 
(Partidul Colorado), Uruguay 
Tourne, vicepreședintele Co
misiei Permanente pentru pro-' 
blemele internaționale (Par
tidul National), Ruben Ottati 
Jorge, președintele Comisiei 
de instrucție publică (Partidul 
Colorado), Wilson EIso Goni, 
președintele Comisiei perma
nente de agricultură și zooteh
nie (Partidul National), Se
bastian Elizeire, membru al 
Comisiei de agricultură și 
zootehnie (Partidul Democrat 
Creștin). Au participat, de a- 
semenea, Jose Diaz Enrique, 
secretar general al Partidului 
Socialist, Alberto Altesor,

membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Uruguay, al doilea secre
tar al Organizației P.C.U. a 
orașului Montevideo.

Delegația de parlamentari 
a fost însoțită de dl. Victor 
Pomes, . ambasadorul Urugua- 
yului la București. .

In ' cadrul întrevederii, oas
peții au dat o înaltă aprecie
re rezultatelor obținute de po
porul român în dezvoltarea e- 
conomică, socială și cultura
lă, activității desfășurate de 
România pe arena internațio
nală pentru apărarea și res
pectarea dreptului fiecărei na
țiuni do a-si făuri 
destine, fără nici un

tru pace și înțelegere inter
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 

• calde la adresa poporului ro
mân și a apreciat roadele a- 
cestei vizite care se înscrie 
pe linia raporturilor în con
tinuă dezvoltare între cele 
două tărî și popoare, a ten
dințelor tot mai puternice de 
colaborare și cunoaștere ce se 
manifestă pe arena internațio
nală, la care concură, alături 
de state și guverne, parlamen
tele, partidele și alte organi
zații politice.

Președintele Consiliului de 
Stat a marcat'unele elemente 
esențiale ale construcției eco
nomice și sociale a României, 
evidențiind locui principal ne 
care îl are în procesul dez
voltării fiecărui popor trece
rea în mîinile 'sale a bogățiilor 
țării și folosirea lor în in
teresul propriului progres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat rolul colaborării in
ternaționale și a prezentat le
găturile active ale României 
cu toate țările socialiste, cu 
țările- în curs de dezvoltare, 
cu țările mici și mijlocii, că
rora Ie revine un rol cres- 
cînd în viata internațională, 
cu celelalte state ale lumii, 
siluind la baza tuturor rela
țiilor sale internaționale prin
cipiile .egalității în drepturi, 
respectul independenței, suve
ranității naționale, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
poporului Uruguayan urări de 
prosperitate și pace odată cu 
dorința de a vedea relațiile 
româno-uruguayene tot mai 
strînse și mai rodnice.

■întrevederea s-a desfășurat 
întf-o atmosferă de cordin'’-'»-

. propriile 
i amestec 

din afară. Membrii deie'g'ați-’ 
ilor uruguayene ■ au. subliniat 
că drumul parcurs de Româ
nia în ultimii ani,, ritmurile. 
înalte de industrializare, con
struirea unor’ raporturi noi 
între oameni întemeiate pe 
dreptate'socială, precum, și a- 
firmarea unei personalități 
proprii, bazată pe o bogată 
moștenire culturală si puter
nice tradiții de luptă — toa
te acestea au o puternică sem
nificație internațională . si o 
valoare de simbol. Oaspeții 
au exprimat convingerea că 
vizita ' delegațiilor va servi 
la întărirea și mai puternică a 
legăturilor dintre cele două 
țări și popoare, în interesul 
aspirațiilor lor comune, pen
tru un viitor mai bun. pen-

XXV-A

A REPUBLICII

ÎN CINSTEA

ANIVERSĂRI

CELEI DE-A

CABINETUL

a

a
din Valea Jiului

zile 
pro- 
dat

necesară, în urma căreia se 
vor naște producții sporite 
în acest ultim trimestru. 
Presupunerea mi-a confirma
t-o atît factorii de conduce- 

’ re cît și minerii. Pentru în
ceput relatez cele spuse de 
inginerul Nicolae Nicorici, 
directorul minei:

— O asemenea extracție
— de peste 3 000 tone pe zi
— n-a fost atinsă nici în 
programul de 8 ore al ani
lor trecuți, dar ea va fi po
sibilă deseori în continuare. 
Iată doar trei garanții:
• în ultimele zece 

am „stat pe loc" cu 
ducția — adică nu am
peste sarcina de plan — 
pentru că ne-am angajat în- 
tr-o acțiune al cărei rod îl 
vom culege sigur în viitor: 
TOATE ECHIPAMENTELE, 
INSTALAȚIILE ȘI UTILAJE
LE ELECTROMECANICE AU 
FOST SUPUSE UNOR REVIZII 
COMPLETE, DE AMĂNUNT. 
In această acțiune se evi
dențiază contribuția întregu
lui efectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai minei. 
Un fapt care-mi sprijină a- 
firmația cred că merită re
ținut : într-una din seri, da
torită unor stagnări am che-

Ing. A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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să facă un sensibil pas înainte !
Cea de-a XVI-a sesiune a Consiliului popular al muni- • 

cipiului Petroșani a înscris, la ordinea de zi, ca în fiecare 
an în această lună, preocuparea comitetului executiv pen
tru continua îmbunătățire a activității comerciale, măsurile : 
luate pentru asigurarea aprovizionării de toamnă și iarnă 
și modernizarea rețelei comerciale, în perspectivă.

Sesiunea a prilejuit o amplă 
dezbatere, în lumina documen
telor Conferinței Naționale a • 
partidului din 19—21 iulie 1972, 
a întregii activități comercia
le ce se desfășoară în Valea 
Jiului, reliefînd cu pregnanță 
atît realizările obținute de lu
crătorii comerțului socialist, 
preocupați de a răspunde cu
antumului de exigențe mereu 
crescînde ale populației muni
cipiului, stadiului actual de 
dezvoltare a statului nostru, 
cît și deficientele care încă 
persistă în acest important do
meniu al vieții sociale.

Raportul prezentat de tova
rășul Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar municipal, a subliniat efor
turile, preocuparea permanen
tă a tuturor factorilor intere
sați de buna activitate comer
cială din municipiu, pentru a- 
sigurarea bunei gospodăriri a 
fondului de marfă, desfacerea 
în condiții corespunzătoare de 
igienă și deservire a bunurilor 
de consum, întărirea controlu
lui Asupra activității tuturor 
unităților comerciale, urmări-

Sesiunea a XVI-a 
a Consiliului popular 

municipal

rea satisfacerii la un nivel tot 
mai înalt a Cerințelor oameni
lor muncii din întreagă Valea 
Jiului. Planul de aprovizionare, 
realizat și depășit pe primele 
nouă luni ale anului curent ia 
cele două O.C.L.-uri ' și la 
T.A.P.L., este o oglindă fidelă 
a faptului că, în. rețeaua co
mercială a Văii Jiului au intrat 
importante cantități de produ
se agroalimentare și nea
limentare. Celelalte între
prinderi comerciale cu raza 
de activitate în municipiul Pe
troșani (ca I.R.I.C., I.C.I.L., în
treprinderea de morărit și pa
nificație, C.L.D.C., I.A.S-urile), 
au desfăcut în această perioa
dă în 
se în 
11 500 
ceeași 
s-au vîndut în 1972, 
produse- alimentare Și neali-

toate localitățile produ- 
valoare totală depășind 
mii lei. In raport cu a- 
perioadă a anului trecut, 

pînă acum,

mentare mai mult cu 21,83 la 
sută... Din partea organizații
lor comerciale a existat, de 
asemenea „reocupare și. pen-- 
tru reducerea cheltuielilor de 
circulație, deuășirea beneficii
lor, modernizarea unităților, 
introducerea unor noi forme de 
vînzare corespunzătoare cerin
țelor comerțului civilizat. Și 
to tuși'lipsurile,, deficientele nu 
au lipsit din comerțul Văii Ji
ului.

In vederea lichidării unor 
lipsuri, care începuseră șă ca
pete rădăcini în rețeaua co
mercială a municipiului — ne 
referim în special la neritmici- 
tatea aprovizionării, la siste
mul preferential care încă se 
mai practică în „dotarea" doar 
a unor unități cu produsele că
utate, la prelungirea n'ejustifi- 
c-ată a unor lucrări de repara
ții și modernizări, la încălca
rea atît a disciplinei muncii 
de către unii lucrători din co
merț cît și a regulilor gene
rale de comerț — raportul a 
fundamentat o temeinică plat
formă de discuții. Acestea, fi
resc, au reliefat faptul că în 
importantul domeniu al vieții 
sociale care este comerțul, ca
uza lipsurilor a constituit-o nu-

V. TEODORESCU

Prin Decret al Consiliului 
de Stat s-au înființat Ministe
rul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Unelte și Electrotehni
cii, prin reorganizarea Minis
terului Industriei Construcți
ilor de Mașini.

Pnntr-un alt Decret al Con
siliului de Stat, tovarășul loan 
Avram a fost numit în funcția 
de ministru al industriei con
strucțiilor de mașini grele, iaT 
tovarășul Gheorghe Boldur — 
în funcția de ministru al in
dustriei construcțiilor de ma
șini unelte și electrotehnicii.

(Continuare in pag. a 3-a)

| Parîngul înzăpezit 
nă Valea...

domi-
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Am intrat în al doilea an 
de cînd predarea științelor so
ciale se realizează în condi
ții noi, superioare fată de a- 
nii trecuti. Acest lucru s-a în
făptuit ca urmare a progra
mului amplu de pregătire po- 
litico-ideologică și de educa
ție socialistă adoptat de con
ducerea de partid în cadrul 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, care consti
tuie, ca și celelalte docu
mente de partid, un îndrep
tar prețios pentru toate ca
drele didactice în munca ce 
o desfășoară, mai ales pentru 
profesorii de științe sociale.

In acest sens cabinetul de 
științe sociale a devenit in
dispensabil' predării și desfă
șurării activității de pregătire 
politico-ideologică a tinerei 
generații, în spiritul cerințe
lor actuale și a sarcinilor 
puse de partid în fata noas
tră privind realizarea acestui 
deziderat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că „Parti
dul nostru, întreaga societate 
manifestă o preocupare deo
sebită față de formarea și e- 
ducarea tinerei generații în 
spiritul înaltelor idealuri ale 
socialismului și comunismului, 
ale dreptății și egalității so
ciale, ale eticii noii noastre 
orînduiri. Un -loc esențial în 
activitatea desfășurată în a- 
cest scop ocupă însușirea de 
către tineretul nostru a con
cepției celei mai înaintate 
despre lume și viată, concep
ția materialist-dialectică".

După cum vedem este ne
cesară desfășurarea unei am
ple activități de educare, iar 
cabinetului de științe sociale 
îi revine un loc important în 
acest' sens. Pornind de la a- 
ceste multiple sarcini, vom 
încerca să prezentăm care es-

te situația cabinetelor de la 
școlile din Valea Jiului și 
cum răspund ele unei pro
blematici actuale.

In general se constată un 
fapt îmbucurător, 
cabinetelor de 
la licee, școli 
școli generale 
din primăvară 
amenajarea de 
școlile de 8 ani. 
primă etapă, lipsite de expe
riență, cadrele didactice șl 
conducerile de școli au ame
najat cabinete în spatii spe
ciale (Grup școlar minier Pe
troșani, Școala generală nr. 2 
Petrila și altele) sau în săli 
de clasă în care se desfășoară

existenta 
științe sociale 

profesionale și 
de, 10 ani, iar 
, s-a trecut , ta 
cabinete și la 

In această

cursuri (fapt determinant în 
special din cauza , lipșei de 
spațiu) iar atunci cînd în o- 
rarul școlii sînt prevăzute 
ore de științe sociale, cabi
netele slnt eliberate pentru a 
fi utilizate în scopul pentru 
care au fost destinate. Sigur 
că începutul n-a fost lipsit de 
greutăți, în multe cabinete se 
remarcă un pronunțat carac
ter de festivism, pereții au 
fost umpluti cu planșe, gra
fice caro au căpătat un ca
racter static, limitînd în geest 
fel funcționalitatea multiplă 
ce trebuia s-o aibă cabinetul 
(școlile generale nr. 1 și nr. 
2 Petrila, nr. 3 Lupeni și al
tele). La fndicatiile organelor 
de partid județene și muni
cipale, ale Inspectoratului șco
lar județean s-a trecut la rea
lizarea caracterului functional 
al cabinetelor, prin îmbogăți
rea permanentă a acestor la
boratoare de pregătire politi- 
co-ideologice și educative cu 
noi materiale documentare, re
viste de specialitate, presă, 
dar mai ales documente de 
partid și de stat, indispensa
bile cunoașterii temeinice a 
politicii partidului și statului 
nostru, îneît putem afirma că 
în momentul de fată ne a- 
fjăm în plină acțiune privind 
ridicarea gradului de funcțio
nalitate.

Prof. Ovidiu POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

A

In pagina a 3-a:
EUFROSINA NICULES- 
CU-MIZIL — militantă 
de frunte a P.C.R. (70 de 
ani de la naștere).
Răspundem celor ce ne 
scriu.
MEMENTO.

DIN PRESA STRĂINĂ: 
Industria extractivă a A- 
fricii.
Actualitatea din dome
niul cosmic.
O cnvîntare a președin
telui Allende.
Deturnarea unui avion 
vest-german de pasageri.

Elevii Liceului industrial minier 
alături de profesorii lor
Incepînd din 8 octombrie și pînă în 29 octombrie, pro

fesorii și elevii Liceului industrial minier din Petroșani au 
efectuat 13’zile de participare la acțiunea patriotică de 
strîngere a bogatei recolte din zona Hațegului. In aceste zile 
munca efectivă a cadrelor didactice, care au oferit elevilor 
un exemplu educativ de conștiință, s-a concretizat în recol
tarea unei impresionante cantități de cartofi, porumb și alte 
produse agricole la C.A.P. Ostrov și fermele Totești și Den- 
suș (I.A.S. Hațeg). O participare substanțială au avut-o ele
vii „de la industrial" și la depozitele C.V.L.F. Petroșani, 
unde au fost sortate mari cantități de cartofi, lucrîndu-se în 
două schimburi; Numai în 26 octombrie de pildă au 
tate peste 7 tone. Munca lor rodnică, și apreciată 
cuvine de către țăranii cooperatori, este o dovadă 
re a eficientei procesului educativ de la acest liceu, 
cii cadrelor didactice pentru a forma tinerilor, ce se 
tegra în producție, c-alități morale înalte, conștiința 
sabilității socialiste fată de avuția țării

fost sor- 
cum se 
grăitoa- 
a mun- 
vor in- 
respon-

9

■4

Prezicere
îmi doream un aragaz. Cu 

butelie, bineînțeles. De cinci 
ani am aprobarea, dar nu și 
aragazul. Aveam dreptul 
și... Mi-am luat inima-n 
dinți și m-am dus la ami
cul meu Nae. Ajunsese o- 
mul să aibă funcție înaltă. 
Era un fel de dregător sau 
cam așa ceva în problema 
cu aragazelc. M-am dus, 
deci, la el. Cîndva îmi jura- 

(și eu țin la jurăminte !) 
n-o să mă uite niciodată 
orice situație ar fi. ceea 
m-a făcut să-i jur și eu

se-A ieșit frumușica lui 
cretară numai zîmbete.

— A uitat — am țipat 
Atunci să-i spui că peste 
trei zile va muri. Adio ! Și 
am dat să ies.

Intrigată de spusele mele, 
secretara s-a întors ca un 
liiirez și a intrat la Nae.

mă ierți, 
să-ți vor-

eu.

se 
că 
în 
ce

— „Dragule", 
ăla care a vrut 
bească. prietenul ăla care... 
Mi-a Spus că peste trei zile 
vei muri.

— Cum ? Cine-i nebunul 
ăla ? Să-l aduci imediat a-

(den — la. un păhărel ce nu 
face omul) și ne-am despăr
țit. Nae a plecat în lume. 
Acum e aici. Avansat. Ce 
mai — în vîrful piramidei 
cu aragaze !

M-am prezentat, deci, la 
tovarășa Sanda, secretara 
lui Nae. l-am explicat de 
ce venisem. Secretara, ară
toasă, n-am ce zice, mi-a 
zimbit candid, apoi, înduio
șată de rugămintea mea, s-a 
ridicat și a intrat la supe
riorul ei să-i transmită spu
sele mele: Că-i sînt prie
ten din copilărie, că am ve
nit... Ușa rămăsese intredes 
chisă.
— Cine mai e și ăsta ?

— Zice că yă cunoașteți 
că v-ați jurat, undeva, cînd- 
va...

— Nu-l cunosc, nu-l pri
mesc.

Din pămînt să mi-1 
scoți.

Secretara m-a ajuns pe 
coridor și mai mult de mi
la ei, m-am întors, Cînd am 
intrat, el stătea cu spatele 
spre ușa.

— Zici că ești,.. ?
— Da Nae, sînt...
— De unde știi că voi 

muri peste trei zile ?
— Păi să vezi. Auzind că 

nu mă recunoști mi-am a- 
dus aminte de tata, fie ier
tat. Și el tot așa a pățit, 
înainte cu 3 zile de a-și da 
obștescul sfîrșit nu a mai 
recunoscut pe nimeni.

Și n-am mai așteptat. Am 
ieșit. Nu voiam să asist la 
agonia unui Nae care-și ui
tă omenia și demnitatea .la 
scara instituției.

D. D.
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RUGBI, DiViZIA A
Hol apariții în Editura Stadion

Fotbalul modern simplificat
și 400 întrebări și răspunsuri

Hl-lea i

CHIAR CU RISCUL

ȘTIINȚA PETROȘANI
VULCAN BUCUREȘTI

16-0
După aproape două luni de. 

zile, „ciricisprezecele" pe.troș.ă- 
nean a evoluat, sîmbătă după- 
amiază, în fața propriilor su
porteri. Cei mai fideli admira
tori gi rugbiului au așteptat 
cu mult interes partida favori- 
ților lor în compania revela
ției acestei campionat, Vulcan 
București. In plus, cu toții e- 
ram dornici să revedem „tea- 
mul" care se remarcă de la o 
zi la alta prin splendoarea 
spectacolului sportiv pe care-1 
oferă;,, „teamul" care a furnizat 
naționalei patru component; de 
certă valoare, din care unul, 
pe bună dreptate, a fost apre
ciat ca cel mai valoros „prin- 
zător" din lume: Florin Con
stantin.

Spre satisfacția noastră, toa
te ciow-urile partidei s-au con
firmat. Știința Petroșani, căre
ia sinceri să fim nu-i prezi
ceam prea multe zile fericite 
după surprinzătorul „abandon: 
Theodor Rădulescu" a relatat 
virtuțile care au lansat-o în 
urmă cu un an înspre vîrful 
piramidei sportului cu balonul 
oval. Cu un Dinu în vervă de
osebită, cu un Ortelecan, Flo
rin Constantin și Bărgăunaș, ce 
funcționează ca mecanismul de 
ceasornic, cu un. Ștefan inepu-. 
izabil și un Burghelea ce pro
mite foarte mult, a fost absolut 
explicabilă dominarea autorita
ră a adversarului, în 70 din 
cele 80 de minute de joc.

Derulînd filmul jocului dis
putat pe stadionul „Jiul", con
statăm instalarea „băieților" 
lui Jean Moromete în „jumă
tatea" bucureștenilor încă din 
primele secunde ațe partidei. 
De menționat că in primele 40 
de minute de joc oaspeții nu 
au; trecut linia de centru, de
cît de două. ori.

Sub presiunea permanentă n 
atacurilor gazdelor, Paraschiv 
oferă un balon „cadou" lui 
Moroe, doi pași înspre butu-, 
rile Vulcanului și, în min. 1.0 
scorul devine 4—0 în favoarea 
Științei. Martin transformă cu 
precizie și e... 6—0. După o 
suită de incredibile ratări, pașa 
excelentă a lui Moromete este 
fructificată de Ștefan,, autorul 
unui nou essai. Același Martin 
transformă (min. 22),. stabilind 
scorul reprizei la 12—0.

In repriza secundă, jocul își

ft
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Minerul Lupani

Anticipările generale, pri
vind-' partida dintre cele două- 
echipe;, considerată un veri-, 
labil derby,- pledau pentru: un? 
meci frumos; cu o ridicată co
tă. fa. ceea, ce .privește, latura; 
tehnică-. Numai că socoteala 
de-acasă. nu., se potrivește; în? 
totdeauna, cu cea,., de pe te
ren și astfel am putut, vedea 
un meci, aspru, la. o ridicată 
tensiune, nervoasă, un. meci în 
care combatantele aveau 
„cărți, de vizită" deosebite;: 
pe_ de. a parte, lupenenii. fără 
să piardă, pe teren, pr.opriu iar 
devenii — neînvinși în. acest 
campionat. Iar, ca o curiozi
tate, în echipa oaspeților e- 
voluau nu mai! puțin de- 5- ju
cători care în. trecutele cam
pionate au jucat la Lupeni.

Receptive la atașamentul 
publicului local. (în. siîrșit, du
pă 11 etape, am auzit stri- 
gîndu-se foarte iar. și. „Hai 
Minerul"), gazdele, din do
rința legitimă de a-și asigura 
cît mai repede victoria, ocu
pă poziții avansate în terenul 

Vasile MOLODEȚ

S. BĂLOI

Ceaușu,

goluri, în oc.eaștă. 
au „căzut'' parcă 
în mm> 20. lonenii.
Sereș iaț, peste

păstrează cursul, îupț cernea 
nat și pe tabela, de marcaj,. în 
min, 57, cînd Burghelea reali
zează un essai d'e. mare spec
tacol. De data aceasta Martin 
greșește de puțin ținta. In con
tinuare, Dinu și compania se 
mulțumesc a juca doar pentru 
spectatori, renunțând la ideea 
jocului colectiv. Excelează în 
acțiuni individuale — Moro- 
raete. Cu 10 minute înainte de 
final, echipa gazdă înscrie două 
essai-.uri dar, stupoare, debu
tantul în prima divizie, arbitrul 
bucureștean Dumitru Grigores- 
cu le. anulează pe nu știm ce 
motiv (explicația nu ne-a putut 
fi dată nici după joci). Suita 
•ratărilor petroșănene se înche
ie în min. 72 cînd o lovitură 
de picior semnată de Martin 
trece ca o ghiulea la numai 
cîțiva metri de but,

N. LOBONȚ

care

Mureșul Deva

rătorul fantastic" a

Angliei,

pentru un meci cu

vitat in... echipa

vom

Gimnastica
de dimineață

școlare
și căminele
studențești

2
de

rost: in

unde revine-

som-
obo-

în internatele

oaspeților și... debut imprevi
zibil de partidă,, Nș trecuseră 
decît 8; mânuțe și oaspeții 
conduceau, W 1-Q! Ce șe în- 
tîmplase? După ce Lucuța ra
tează o intercepție, deci și 
deschiderea scorului, portarul 
degajează la Macavei I care, 
după o cursă pe dreapta, cen
trează precis la Ianc.u, înfipt 
in mijlocul unei apărări de
zorganizate, șutul acestuia î.n- 
tilnește bața. de _.
la Tarcu și aceșța. înscrie n.e- 
știngherit de la 2-3 m. A. fost 
o lovitură de trăsnet care a 
făcut ca atmosfera să tindă 
spre incandescentă atît pe te
ren cit și în tribune...

După, primirea, golului; jp-. 
cui se desfășoară sub semnul 
unei mai accentuate, ofensive 
a gazdelor care atacă în spe- 

■cial pe aripi; unde Voice și 
Turbate creează faze ceva mai 
periculoase dar Cotroază, Ln- 
cuța și Cristache ratează cen
trările bune ale acestora. Și 
cum golul „plutea" în aer, el 
„cade" in min. 20, cînd Ia o 
lovitură liberă indirectă din 
afgja careului (acordată în 
urma vociferării Iui Precnp), 
Cotroază, pasează scurt la 
Cristache, care, cu un șut sec, 
face inutilă intervenția por'ta,- 
rujui Ru.su : l.-.l. Qinci. minu
te mai. tîrziu, gazdele m.ai în
scriu un gol, înșă. arbitrul. îl 
anulează pe motivul că a. fost 
obstructionat- port-ațul, Din a-. 
cest- moment jocul degene-

Inriînîrea de. la vulcan n-s 
dat cîștig de cauză nici unuia 
dintre combatanți. Poate toc
mai pentru că ambele echipe 
n-au știut să joace o partidă 
decisivă (pentru momentul ac
tual), sau poate pentru că; umr 
bele formații sînt de forțe.., 
sensibil egale. Și-ar mai fi o 
variantă — despre care de. alt
fel ne informează mai mult co
respondentul nostru din Vulcan, 
Tudor Mucuța — anume o sta
re oarecum complexantă pe 
care ar avea.-o fotbaliștii din 
Vulcan, atunci cînd joacă cu 
lonenii. Poate...

Oaspeții au început partida 
prin a se apăra supranumeri.c 
si u contraataca periculos. Tac
tică, specifică deplasării! O 
tactică care, la urma urmelor, 
s-a soldat cu o reușită. Vulcă- 
nenii, dimpotrivă, aureolați de

ne putem 
a aminti 
ziarului, 

urmăresc

-.și, poate, de a plictisi 
conducerea clubului sportiv 
Jiul Petroșani, nu 
înfrîna dorința de 
tuturor cititorilor 
tuturor celor care
cu febrilitate această pagină 
săptăminală, că încă ne aflăm 
în așteptarea unor... răspun
suri, care ni se cuvin în ur
ma publicării, în cadrul ru
bricii sportive a ziarului, a 
unor articole critice. încă I 
De aproape două luni de zi
le I De atîta amar de vreme, 
conducerea C.S. Jiul Petro-

șani —■ vizată direct în arti
colele : „Să fie stopate cate
goric derogările flagrante de 
la regulamentele sportive" 
(publicat în nr. 7105), „Aviz..." 
(7116), „Dincolo de limitele 
admisibilului" (7122) și „Nu 
e vina noastră..." (7138) — 
refuză,, cu. o perseverență 
demnă de o cauză mai bună,

resză oarecum, 
bundă; și; conducătorul par.lt- 
dej, craioveanul V*. Grigorcs- 
cu,. este depășit de „evenlmen- 
tete" din teren. Finalul... real 
al prime* reprize îi găsește pe 
localnici în plină ofensivă. In 
min. 45, Cotroază, printr-o 
splendidă; execuție tehnică (șut 
puternic din voie, prin întoar
cere,), îl; pune la grea încer
care pe Rusu.

Repriza secundă este ceva 
mai calmă; și cu. o. dominare 
cl.ară a. gazdelor. După, ce 
Cotroază, printr-o foarfecă îl 
obligă pe Puie să scoată de 
pe Tipia porții în min. ©5, în 
min. 74 Doncta,. proaspăt in- 
tțat, aruncă mingea în careu 
la Lucuța ca.țe înscrie.: 2-f. 
Euforie în tribune... doar pa
tru minute cînd te o lovitură 
liberă executată de Ccanșu. 
Uiiecan, (iul Lupeniu.lui, reia 
cu capul peste Purice, cu to
tul... spectator te. această fază: 
2-2. In minutele ce urmează, 
nimic deosebit.

Formațiile: MINERUL: Pg- 
rie^ Rps, Șyedafe Burdan?. 
gin, Serafim — Cristache, Pol» 
gar — Votcu, Cotroază (min, 
74, Donciu), Lucuța, Turbate. 
MUREȘUL: Rusn
Pop, Puie, Stanciu — Maca.- 
vei II,. Ian.cu ■— Macavei I 
(min. 72 Ștark) Precup, • Sălă- 
jan, Tarcu (min. 9,. Uiiecan).

Austra-

Derby-ul campionatului

de fotbal

suÂtA vigtpriilor do pînă. golim, 
și-au desconsiderat- într-un fel 
adversarii, socotindu-i o „pra
dă ușoară" $i ca. atare . n-au 
găsit deloc antidotul spargerii 
apărării echipei din Lohea.

Cele două 
conjunctură, 
intimplător: 
inse; iu prin 
doar un rsin.ut,. gazdele ega
lează. prin Ferenczi-

Gazdele, acuză f.aptal că le-au 
lipsit trei dintre, vecȚiii titu
lari. Oricum, aceasta nu justi
fică jocul deslânat, neortente.t 
de care au abuzat în tot. tinț- 
•pul meciului.. Rezultatul deci, 
este echitabil și reflectă situ
ația din teren,

A arbitrat de nota 10 —- A. 
Dobner (Lupeni,),

La juniori: 2—1 pentru gaz
de.

DE A AGASA...
să ne furnizeze răspunsul 
său, pe care cititorii ziarului 
îi așteaptă cu nerăbdare. Am 
apelat între timp, de cîteva 
ori la,... bunăvoința conduce
rii C.S. Jiul, sperînd că
fi totuși înțeleși (e „în joc" 
doar legitima dorință a citi
torilor noștri de a afla 
a fost și este eficiența mate
rialelor critice apărute în ziar

© A fost inaugurat sezo
nul hocheistic internațional, 
cu două meciuri amicale Ro
mânia — R.P. Chineză @ La 
Sinaia, au început lucrările 
seminarului internațional 
„Salvamont" © Rezultate 
concludente au obținut echi
pele F.C. Argeș și Rapid în 
competițiile europene @ Du
pă cum aflăm dintr-un inter
viu acordat de fostul antre
nor al rugbiștilor petroșăneni, 
actualul tehnician al „națio
nalei", Theodor Rădulescu, 
în vederea partidelor cu R.F. 
a Germaniei și Franța, lotul 
reprezentativ va păstra 

rlonn Constantin

PORTATIV
rindurile sale pe petroșănenii 
Dinu, Florin Constantin, Or- 
telecan, Neagu și Bărgăunaș 
© Ciclistul Eddy Merckx a 
realizat un nou record mon
dial al orei: 49,403 km ! © 
Ion Țiriac și-a propus să lan
seze puternic în circuitul va
lorilor tenisului mondial pe 
mai tinerii săi compatrioți 
Marcu și Hărădău © La ulti
ma ședință de analiză a ac
tivității fotbalistice din mu
nicipiu, inițiată de C.M.E.F.S.. 
Petroșani, nu a participat nici 
un reprezentant din partea 
cluburilor Jiul Petroșani și 
Minerul Lupeni © Cristian 
Făgaș, a trecut din nou la 
Știința ! E Cristian Făgaș o 
„stea căzătoare" ? Vom reve
ni cu amănunte © Acliim nu 
mai face parte nici din Iotul 
Mureșului Deva © Un nou 
jiulist a luat drumul Devei 
— Uiiecan @ Pe fotbaliștii 
de ia Minerul Lupeni însă 
cine-i „ajută"? © Abaterile 
disciplinare de la meciul 
Preparatorul Petrila — Mine
rul Vulcan sînt în discuția 
comisiei județene de disci
plină.

în urniă cji aproape 20 de ani, 1-a.m cunoscut pentru pri
ma. oală; pe sportivul Va.sile Tămaș de Ia Anînoasa, cînd 
împreună ne duceam I.a un concurs de schi în masivul Stra
ja Lupeni, bineînțeles el în postură de concurent la una 
din dificilele pro.be nordice de 10 km. Vasile Tămaș nu cu
noscuse prea, mari, satisfacții, excepție făcînd cele cîteva. ti
tluri de campion, raional (municipal). Fără să abandoneze 
schiul, din anul 1.959 și pînă mai anul trecut a făcut parte 
din secția d.e alpinism a asociației, sportive C.F.R. Petroșani...

Dar nu numai schiul și alpinismul au fost pasiunile a- 
cestui modest sportiv pentru că tot de prin, anul 1959, în Va
lea Jiului, sau mai precis chiar 1 a Aninoasa ia ființă o secție de 
tir cu arcul. Deși baza materială de care dispunea la început 
cît și chiar mai tîrziu nu-I putea mulțumL iar ajutorul de 
care ar fi avut atîta nevoie nu l-a prea găsit întotdeauna, 
nu i-au determinat totuși să dea înapoi chiar cu riscul u- 
nor sacrificii materiale.

în ultimii patru ani, de cind activează la asociația spor
tivă Parîngul Petroșani, care i-a putut totuși asigura partici
parea Ia competițiile oficiale, acest harnic și iscusit sportiv 
a reușit să obțină o serie de rezultate remarcabile, culmi
nând titlul, de maestru al sportului.

Felicitări, Vasile 1

■ I
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și numeroasele întrebări, scri
se sau telefonice, atestă ve
ridicitatea celor afirmate mai 
înainte), am întrebat chiar 
conducerea clubului Jiul da
că este în cunoștință de ca
uză în privința faptului că a- 
re obligația, stabilită prin le
ge, de a răspunde „semnale
lor" critice ale presei... Za
darnic 1 Nici un răspuns. Tă
cere mormîntală ! Pînă cînd ? 
In tot cazul, chiar cu riscul 
de a agasa vom continua să 
amintim conducerii clubului 
Jiul că... așteptăm 1

După cum. se știe,- gimnasti
ca. de dimineață este o for
mă largă de practicare a edu
cației fizice. Ea este accesi
bilă tuturor vârstelor, se poa
te executa în diferite situații 
și nu necesită condiții mate
riale deosebite. Practicarea 
gimnasticii de dimineață are 
o influență deosebită asupra 
organismului. Voni insista pu
țin asupra acesteia.

Prin efectuarea exercițiilor 
de gimnastică imediat după 
scularea din pat se obține o 
creștere a excitabilității sis
temului nervos central, o ac
tivare a circulației-'și fespi- 
lațibi și' o scurtare a perioa
dei de acomodare la activita
tea zilnică, după somnul 
noapte.

Se știe că, în timpul 
jiului, scoarța cerebrală 
sită de încordarea intelectua
lă din timpul programului șco
lar, își încetează activitatea 
pentru a se reface și, odată 
cu ea, atîț circulația cît și 
respirația se reduc simțitor. 
Din cauza inhibiției corticate 
și a reducerii activității ma
rilor funcțiuni, după trezire 
trebuie să treacă o perioadă 
de. timp în care creierul și 
marile funcțiuni să atingă rit
mul optim de activitate, pen

tru a face față cerințelor pro
gramului zilnic.

Prin practicarea gimnasticii 
de dimineață, această perioa
dă. de inerție se scurtează și

Pe marginea unei ședințe a comisie^ 
municipale de fotbal a C, M. E, F. S 

NIVELUL SCĂZUT AL TEHNICITĂȚII, GENERATOR
AL ABATERILOR DISCIPLINARE

...Nivelul fotbalului practi
cat în campionatul județean 
coboară de ia an la. an... Nu 
mai există o ștachetă a exi
gențelor față de jocurile din 
acest campionat... Valoarea 
scăzută a jucătorilor plafonați 
a generat și generează acte 
îndisciplinare... Se caută alte 
mijloace pentru contracararea 
celor loiale, bazate pe tehni
citate și se ajunge la înmul
țirea actelor nesportive... 
Campionatul județean nu-și 
mai justifică acea menire pen
tru care a fost creat cîndva : 
de a fi un. adevărat rezervor 
de cadre pentru sportul de 
performanță,,, Datorită insatis
facțiilor pe care Ie provoacă 
meciurile din acest campio
nat, numărul spectatorilor es
te într-o continuă scădere. 
Meciurile se desfășoară în- 
tr-un total anonimat și drept 
urmare duelul rivalităților a- 
nacronice continuă, se apro
fundează...

...Am notat mai ' sus o par
te a concluziilor desprinse în 
urma ultimei, ședințe de anali
ză a activității fotbalistice din 
municipiul Petroșani, ținută 
la C.M.E.F.S., la care am par
ticipat. Cele două referate 
prezentate în fața participan- 
ților la lucrările ședinței — 
reprezentanți ai tuturor (cu 
cîteva ' excepții) asociațiilor 
sportive din municipiu — au 
dezvăluit • o suită întreagă de 
nereguli, săvârșite pe terenu
rile noastre sportive, de. care 
se fac în primul rînd vinovați 
membrii unor, consilii ale a- 
sociațiilor sportive, prin tole
rarea la nesfîrșit a gravelor 
abateri disciplinare ale spor
tivilor, prin cocoloșirea lipsu-

5-a, în 
intitu- 

simpli- 
„Mișca-

„Fotbalul modern simplifi
cat și 400 întrebări și răs
punsuri", volum semnat de 
ing. Virgil Economu (Editu- . 
ra STADION 1972), cuprin
de o arie largă de teme și 
subiecte teoretice și mai a- 
les practice, folositoare atît 
jucătorului începător cît și 
celui avansat. Mai mult, lu
crarea se adresează deopo
trivă atît sportivilor fotba
liști, antrenorilor și arbitri
lor precum și publicului 
larg, specialist sau nespecia- 
list, dornic să-și îmbogățeas
că cunoștințele în domeniul 
sportului-rege.

încă din pagina a 
capitolul introductiv 
lat „Fotbalul modern 
ficat", se arată că: 
rea sportivă în care se in
clude și fotbalul, fiind un 
fenomen social de mari pro
porții, solicită o vastă și 
amplă acțiune de informare, 
spre a fi pusă Ia curent cu 
tot ceea ce apare nou în a- 
cest domeniu".

Dacă așa stau lucrurile — 
și într-adevăr realitățile co
tidiene atestă cu prisosință 
justețea celor afirmate de 
autor — este necesar ca fie
care club sau asociație spor
tivă să-și creeze un centru 
de documentare, destinat a 
culege prețioasele date re
cent publicate în presa 
sportivă centrală și locală — 
spre a orienta întregul pro
ces de antrenament, de pre
gătire a „piticilor",, juniori
lor și seniorilor pe făgașele 
cele mai indicate.

Intrucît spațiul restrîns, al 
unui articol de prezentare a 
cărții, nu permite adîncirea 
tuturor problemelor ridicate 

■în lucrare, vom proceda, în 
' continuare, la o. succintă 
trecere în revistă a princi
palelor capitole ale cărții.

@ Capitolul I: Fotbalul- 
spectacol (genul, înterpreții, 
desfășurarea acțiunii). Su
biecte : jucătorii, echipa, an- 

i

atît pentru cei ce de- 
muncă fizică cit și 
elevi și studenti, care 
să facă față unor so- 
intelectuale deosebite,

stare de„. 
se men-

omul devine dintr-odată altui; 
se simte bine, este voios și 
capabil să muncească cu mai 
mult spor chiar de la începu
tul activității zilnice..

Acest lucru este foarte im
portant 
pun p 
pentru 
trebuie 
licitări 
încă din primele ore ale zi
lei. Efectele pozitive ale gim
nasticii sînt resimțite și de 
cei care lucrează sau învață 
după-amiaza, pe de o parte 
prin faptul că acumulează mai 
UȘor ■ cunoștințele dimineața, 

i awid'Așii •pregătesc, lecțiile, iar 
pe de altă parte prin faptul

■ că aceștia au o
■ bine, de voioșie care 

ține tot timpul zilei.
Iată; motive care 

dreptățesc să afirmăm 
nastica de dimineață 
bui să intre în programul zil
nic al fiecărui elev sau stu
dent, al fiecărui om, indife
rent de profesie. Gimnastica 
de dimineață este un lucru 
necesar în internatele școlare 
și căminele studențești de Ia 
grupurile școlare miniere’ de 
la Petroșani și Lupeni, Casa 
de copii Uricani, Școala co
mercială ■ Petroșani și cele trei 
cămine studențești de la 
I.M.P., unde regimul de via
ță este mat ordonat și prac
ticarea gimnasticii de dimi
neață se poate face în colec
tiv.

rilor și escamotarea adevăru
lui. Din referatul „Unele as
pecte ale activității fotbalisti
ce din municipiul Petroșani" 
prezentat de prof. Gheorghe 
lrimie, secretarul C.S.U. Știin
ța Petroșani, am reținut fap
tul că „din dorința de a ob
ține, cu posibilități tehnice 
rudimentare, rezultate specta
culoase (neînțelegînd că a- 
cestea nu pot fi decît rodul 
unei munci intense, desfășura
te cu. răbdare), o serie de 
președinți ai asociațiilor spor
tive care au echipe în cam
pionatul județean, ignorează 
legile scrise sau nescrise ale 
eticii și echității sportive, se 
dedau la inegalități cu mul
tiple efecte negative atît în 
sfera dirijării raționale și e- 
conomice a fondurilor mișcă
rii sportive cît și asupra edu
cației fotbalistice, încurajări 
ale parazitismului, acordarea 
de prime și ajutoare ilegale 
unor echipe sau jucători, de
desubturile rezultatelor „sur
priză")

Sînt multe practicile inad
misibile, care viciază sensul 
moral al întrecerii sportive — 
de la renunțarea la demnitate, 
prin cedarea unor puncte ad
versarilor și pînă la strînge- 
rea unor fonduri spre a fi la 
nevoie folosite în. scopul mi
tuirilor de jucători sau, 
bitri — și regretăm că, 
acest prilej, nu am intrat 
posesia unor date certe 
serie de „cazuri" fiind în cer
cetarea forurilor sportive).

O bună parte a antrenori
lor și conducătorilor echipe
lor, se afirma, atunci cînd nu 
obțin rezultate concludente, 
caută cauza insucceselor în... 

ar- 
cu 
în 
(o

frenorul, arbitrul, spectatorii, 
operă în cinci acte.

©Capitolul al II-lea : Teh
nica individuală (șutul, sto
pul, pasa, „pasa scurtă", dri
blingul, cu cîteva principii 
de mare importanță: 1. Nu 
dribla inutil! 2. Nu lăsa pe 
adversar să-și facă jocul!).

© Capitolul al
Tactica jocului colectiv. Te
me : „Ce trebuie să ■ știe un 
atacant ?“. Despre „schimbul 
da locuri"; Imperative tac
tice pentru apărători; în
drumări tactice de ordin ge
neral.

@ Despre „prescripțiile" 
capitolului al V-lea, referitor 
la pregătirea psihologică, rog 
cititorul, jucător sau specta
tor — să rie permită a cita 
din... cartea de buzunar: 
„Fotbalul nu cere numai for
ță și rezistență fizică, teh
nică ireproșabilă și cunoaș
terea aprofundată a principi
ilor tactice, jucătorul care 
ar poseda toate aceste | în
sușiri și este totuși lipsit de 
voința de luptă, deci de fac
torul psihologic, nu va ajun
ge în cazul cel mai fericit 
decît un jongler exhibițio
nist, care după 
două-trel numere senzaționa
le ar rămîne simplu figu
rant pe teren".

■@ Capitolul al VII-lea: 
400. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUN
SURI referitoare la atitea și 
atîtea 
lului 
știu, 
nesc i

Și 
ar fi dacă, la unele cluburi 
ale sindicatelor, s-ar organi
za în colaborate cu 'organi
zațiile U.T.C. seri de. între
bări și răspunsuri pe tema 
fotbalului ? Sportul, fotbalul, 
jucătorii, arbitrii, antrenorii 
cu toții ar avea numai de 
cîștigat. Ce părere au clubu
rile și asociațiile noastre' 
sportive?

Ștefan KONYICSKA

ce ar face

i „enigme" ale fotba- 
pe care toți, cred ca le 
dar putini le... stjăpî- 
cu adevărat.
acum o întrebare: ce

studențești 
nr. 309 
măsuri 
Educa- 

în care

de radioampli- 
ales afară, în 

al dimineții, 
instructorilor 

alcătuirea' pro-

Efectuarea gimnastici) de 
dimineață în internatele șco
lare și căminele 
se înscrie în Ordinul 
și în programul de 
stabilit de Ministerul 
tieî. și învățămîntului, 
s-a analizat- activitatea de. e- 
ducație fizică și sport din în
vățăminte) de toate gradele. 
Organizarea acesteia se poa
te face în diferite forme: pe 
culoare, printr-o comandă 
centralizată a programului, cu 
ajutorul stației 
ficare și mai 
aerul proaspăt 
cu ajutorul 
sportivi. De 
gramelor și de pregătirea in
structorilor este indicat să. se 
ocuipe profesorii de educație 
fizică. Este indicat să se lu
creze afară, chiar iarna, cind 
temperatura este acceptabilă 
pentru organism., Cîteva minu
te de gimnastică și o ușoară 
alergare călește organismul. 
Oricum, gimnastica de dimi
neață nu trebuie făcută la 
gura sobei. După, terminarea 
programului de gimnastică, 
spălatul cu apa rece și fric- 
ționarea pielii cu prosopul as
pru,, muiat în apă. rece, sînt 
mijloace eficace de calire a 
corpului cu ajutorul apei.

Toate» acestea, creează o bu
nă dispoziție, dau prospețime 
organismului, îl fac mai să
nătos și mai rezistent.

Prof. Dorei VLADISLAV

erorile de arbitraj, uitînd su
bit că pregătirea unor me
ciuri se face superficial ■ (sînt 
fotbaliști care nu se antre
nează decît odată pe săptă- 
mînă, sau poate nici atît). A- 
titudinea aceasta, cum e și fi
resc, a dus la răspîndirea ges
turilor reprobabile de pe- te
renurile’ noastre sportive, al 
căror efect nociv nu este vă
zut, e diminuat voit parcă toc
mai spre a se... prolifera. Se 
știe, e adevărat, iaptul că ni
velul fotbalului practicat în 
campionatul județean e scăzut 
cu mult față de cel existent 
cîndva (prin anii în care Pa
rîngul Lonea, de exemplu, a- 
jungea în fazele „de sus" ale 
„Cupei României"), dar la a- 
cest lucru s-a ajuns tocmai 
datorită lipsei de intransigen
tă în fața deficiențelor, încăl
cării unor vechi precepte (în 
echipele de azi nu mai exis
tă obligativitatea includerii u- 
nor juniori, a unor fotbaliști 
sub 23 de ani, ca la divizia C, 
acest campionat ajungînd un 
„bîrteg" pentru „foști", un cul
cuș. călduț pentru fotbaliștii 
plafonați chiar în vîrstă de 
30 de ani, care doresc în ul
timă instanță să, se..., aranje
ze și ei. cumva) ale mișcării 
sportive. „Migrațiunii" jucă
torilor, lipsei unor pepiniere 
a juniorilor valoroși și fla
grantelor încălcări ale eticii 
sportive li se poate pune 
punct. Pentru aceasta însă e 

■nevoie de un front comun al 
tuturor celor chemați să facă 
educație sportivilor, de o uni
tate de exigențe, de foarte 
multe... ore de transpirație la 
antrenamente.

T. VIOREI.

Ru.su


EUFROSINA NICULESCU
militantă de frunte a P.C.R

de ani de la naștere70
La 31 octombrie 1902 se năș

tea în comuna Tașca din jude
țul Neamț, într-o familie de 
țărani săraci, Eufrosina Cotor, 
care va deveni una dintre mi
litantele de frunte ale P.C.R., 
ale luptei femeilor pentru de
mocrație și socialism.

De la început menționăm 
viata grea și plină, de lipsuri 
care a întovărășit-o pe Eufro
sina Cotor încă din 
și' adolescentă.

Din acești ani ai 
Eufrosina s-a dovedit 
loinică, harnică, silitoare la 
școală, muncind în același 
timp spre a-și ajuta familia. 
La vîrsta de 16 ani părăsește 
satul plecînd la București în 
speranța și cu dorința fierbin
te de a găsi de lucru, de a-și 
face o meserie și a duce o 
viață mai omenească. Era o 
perioadă în care realizarea u- 
nei asemenea dorințe se împli
nea greu, mai ales-că urmări
le primului război mondial 
care lăsase urme adinei 'asu
pra țării erau resimțite din. 
plin, îndeosebi de clasa mun
citoare și de 
că. Cu greu 
Eufrosina să 
Societatea do 
Capitală — S.T.B.

Greutățile materiale 
muncitorilor în rîndurile 
rora lucra în București, lupta 
acestora pentru condiții mai 
bune de muncă, de trai, pu
ternicul avî.nt revoluționar de 
care erau cuprinse masele 
muncitoare din Capitală, gre
vele și demonstrațiile care se 
țineau lanț au a,tras-o foarte 
■repede pe Eufrosina Cotor pe 
făgașul luptei împotriva ne
dreptăților sociale.

In anul 1919,. ea va deveni 
membră a sindicatelor și a U- 
niunii Tineretului Socialist, 
unde de la început s-a remar
cat ca o combatantă 
dejde. Pentru energia, 
bită pe care o vădea 
bilizarea muncitorilor 
țiuni greviste, pentru 
său organizatoric în anii 1919 
— 1920 i se încredințează

copilărie

tinereții, 
a fi des-

țărănimea săra- 
reușește tînăra 

se, angajeze la 
transporturi din

ale 
că-

de nă- 
deose- 

în mo- 
la ac- 

talentul

pentru 
pentru 

Prin

funcții de răspundere în cele • 
două organizații amintite. Tot 
în acest timp se afirmă și pe 
tărîm publicistic, militînd și 
activînd cu energie 
ornanîzarea femeilor, 
drepturile lor politice,
articolele publicate în ziarele 
„Socialismul" și „Tineretul so
cialist" ea apără și susține de
zideratele celor care erau an
gajate în mișcarea femeilor 
socialiste din sindicate sau 
din afara lor.

Intr-un articol publicat în 
„Socialismul" ea arăta: „Daca 
ședințele secțiilor partidului 
socialist erau populate cu mul
te femei, în schimb nu se ilus
trau la fel la tribuna socialis
tă. Femeile, ele înseși, nu 
căutau să dovedească că pot 
fi așa de. vrednice, că pricep 
învățătura socialistă ca și to
varășii 
bărbați 
căutat 
cialistă 
miliilor 
ția asupra lipsei de activitate 
a femeilor Ia congresele parti
dului.

In anul 1920 participarea sa 
la viața politică a partidului, 
a cărei membră devenise în
tre timp, se face tot mai mult 
simțită.. Activitatea revoluțio
nară desfășurată alături du 
militanții de frunte ai mișcă
rii noastre socialiste revoluțio
nare, de reprezentanții aripii 
de stînga din secțiunea Parti
dului Socialist din București a . 
avut, un rol hotărîtor în desă
vârșirea Eufrosinei Cotor ca 
revoluționară. In timnul grevei 
generale din octombrie 1920, 
ea. se afla în fruntea greviști
lor de la S.T.B., cerînd satis
facerea revendicărilor de or
din economic și oolitic formu
late 
le a 
live 
rea 
contrai spărgătorilor de grevă.

Activitatea desfășurată în 
timpul grevei generale, ca și 
în perioada "interioară, i-a

lor. Nici tovarășii 
s-au. părinți nu au 

să ducă lumina so- 
pînă în mijlocul fu
ior". Ea atrăgea aten-

de muncitori. In acele zi- 
fost una din cele mai uc- 
participante la organiza- 
acțiunilor de rezistență

sporit prestigiul în rîndurile 
lucrătorilor care o stimau și 
recunoșteau în Eufrosina Co
tor o luptătoare consecventă 
pentru apărarea intereselor 
lor. Din aceste motive Sigu
ranța a trecut-o rapid în liste
le elementelor „primejdioase" 
și la scurt timp după greva 
generală o vor aresta și întem
nița. După eliberarea din în
chisoare, tînăra revoluționară 
se va angaja cu mai multă te
nacitate în decisivele acțiuni 
ale mișcării muncitorești care 
vizau transformarea Partidu
lui socialist. în partid comu
nist.

Frămîntările ideologice din 
cadrul partidului, al mișcării 
sindicale și de tineret o gă
sesc pe Eufrosina Cotor în 
rîndurile militanților care, con
solidând aripa stingă a miș
cării muncitorești, vor acționa 
ferm pentru crearea Partidu
lui Comunist Român. La 19 
ani va fi delegată a secțiunii 
P.S. din București la Congre
sul din mai 1921. Poziția sa a 
fost fără înconjur pentru cre
area partidului marxist-leninist 
al muncitorimii din România. 
Pentru acest fapt, împreună 
cu numeroși delegați care 
și-au dat votul fără rezerve,, 
a fost arestată. începe pentru 
tînăra comunistă calvarul pro
ceselor și temnițelor, cu lup
te grele, cu privațiuni ade
sea cumplite. A fost judecată 
în cunoscutul proces din Dea
lul Spirii. După luni de: deten
țiune și schingiuiri, în urma 
judecării procesului, este eli
berată. In anul 1922: își înte
meiază familia prin căsătoria 
cu militantul revoluționar Gh. 
Niculescu-Mizil, o familie uni
tă prin aceleași năzuințe și 
luptă nobilă.

Viața sa de luptătoare revo
luționară care s-a aflat la 
postul încredințat de partidul 
comunist și în același timp, 
mamă a. șase copii pe care i-a 
crescut și educat în spiritul' 
celor mai înalte idealuri, este 
pilduitoare.

St. POPESCU

Minerii - cînd pleacă cu un gînd
(Urmare din pag. 1)

mat, la ora 21, pe toți bri
gadierii de acasă și, împreu
nă cu ei, și cu tehnicienii, 
am intrat în mină. S-a des
fășurat o muncă susținută 
de-a lungul a 24 de ore în 
urma căreia am avut cu to
ții satisfacția împlinirii. Nu 
vreau să-mi laud OAMENII, 
dar apreciez că puterea .lor 
de mobilizare este chezășia 
succeselor de pînă acum pe 
mină, și, în același timp, 
chezășia activității spornice 
de viitor. Această putere de 
mobilizare a fost și mobilul: 
angajamentului pe care 
l-am luat: de a încheia 
o zi mai devreme — la 
Decembrie, în chiar ziua 
niversării Republicii — s 

• cina de plan anuală la 
tracția de cărbune ;

@ ÎN MOMENTUL
FAȚĂ PRODUCȚIILE SPO
RITE DE CĂRBUNE PE CA
RE LE EXTRAGEM SE REA
LIZEAZĂ NUMAI DIN DE
PĂȘIREA RANDAMENTE.

• NICOLAE MICLOȘ, PE- 
TRII.A : Intrucît dv. nu ați 
putut dovedi pe bază de acte 
legale că sînteți fiul nelegi
tim al defunctului Balog Sta- 
mate, iar instanțele de jude
cată cărora v-ați adresat 1n 
repetate rînduri cu acțiuni șl 
recursuri, nu v-au recunoscnt 

• îiliațiunea față de acesta și 
dreptul de moștenire asupra 
averii Iui, respingindn-vă și 
recursul, și considerînd ca 
just și legal certificatul de 
moștenitor dat de Notariatul 
de stat Petroșani soției aces
tuia, Balog Marina, nu ve
dem cum și, mai ales, de ce 
să revizuim noi totul.

« DUMITRU BRABOVEA- 
NU, VULCAN : Am consultat 
forurile competente ale ora
șului și minei Vulcan în pro
blema despre care ne-ați 
scris. Avînd în vedere păre
rile acestor factori cit și do
leanța dv. vedgm necesară o 
discuție directă cu dv. In a- 
cest scop vă rugăm să treceți 
pe la redacție în una din zi
lele săptămânii viitoare (6-11 
noiembrie).

® ANTON NICULESCU, 
ANINOASA. Mai întîi vă ce
rem scuze pentru întîrzierea 
răspunsului. Avem încă în a- 
tenție cazul relatat de dv. șî

credem că ar putea fi folosit 
drept exemplu într-o eventu
ală anchetă socială. Bineîn
țeles cu condiția ca „eroul" 
la care vă referiți să mai fie 
încă în Aninoasa. Confirma- 
ți-ne prin cîteva rînduri a- 
ceasta.

Răspundem
celor ce
ne scriu

$ C. F., VULCAN, Între
prinderea la care sînteți an
gajată poate să țină seama 
de recomandarea medicului 
de a vi se schimba locul de 
muncă actual cu altul unde 
nu sînt necesare eforturi fi
zice, numai dacă dispune de 
asemenea posturi în schema 
ei de organizare șl dacă a- 
cestea nu sînt ocupate. De 
iapt, recomandarea medicu
lui este în primul rînd pen
tru dv. Ținînd cont de ea 
și dacă unitatea nu vă poa-

te satisface cererea, vă pu
teți transfera în altă între
prindere sau instituție care 
dispune de locuri de muncă 
fără eforturi fizice.

© ȘTEFAN ȘUȘTAC, PE
TRII. A. Pentru edificarea dv., 
vă recomandăm să vă adre
sați direct, în scris sau ver
bal, conducerii O.C.L. Pro
duse industriale. Pe această 
cale, mai scurtă, veți afla 
probabil și de la care ma
gazin vă puteți procura pie
sa necesară.

.© VILMA MOZEȘ, ANI
NOASA. Ni s-a confirmat de 
către serviciul de resort al 
Centralei cărbunelui Petro
șani că portarul Andrei Rus 
a avut intr-adevăr față de 
dumneavoastră o atitudine 
brutală, situată în afara atri
buțiilor Iui de serviciu. Ana- 
lizîndu-i-se comportarea și 
cunoscîndu-se că a’ avut și 
alte abateri de la conduita 
corectă în serviciu, s-a hotă- 
rît sancționarea lui potrivit 
prevederilor Tenii nr. 171970.
$ F. TEODOR, PETRO

ȘANI. Vă rugăm să treceți 
pe Ia redacție pentru a ne 
furniza unele detalii în com
pletarea scrisorii pe care ne- 
ați adresat-o.

fa

(Urmare din pag. 1}
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PETROȘANI • ”< -
1

Șefi de magazine
gume-fructe""

Le

pentru
■ I

unitățile cu amănuntul
*

Condiții de 
gli nr. 12/1971.

Salarizarea

angajare, conform

conform H’.C.M. nr

legii nr. 22/1969 și Le-

914/196S.

CENTRUL
VALORIFICAREA

donată practicării unui comerț 
civilizat, bazat pe o atitudine 
corectă, promptă deservire, 
solicitudine,

O sarcină deosebit de im
portantă care stă în prezent 
în- fața Comitetului executiv 
al Consiliului popular munici
pal și a organizațiilor comer
ciale este aceea de a asigura 
o cît mai bună aprovizionare 
a populației pentru perioada 
iernii. Există toate condițiile 
și premisele pentru ca aprovi
zionarea de toamnă — iarnă 
a populației; a consumurilor 
colective șî forestiere, a loca
lităților izolate să fie făcută 
potrivit tuturor cerințelor.

Participanții la discuții (prin
tre care Traian Costea, Vasile 
Beteringhc, Ion Blaga, Victor 
Brașoveanu, Constantin Guran, 
Ion Cosma, Constantin Seca
rea, Cazfmir Davidovici și. 
alții) au analizat cu simț de 
răspundere aspectele negative 
care se mai îhtîlnesc pe a- 
locuri în rețeaua comercială a 
municipiului, ajungîndu-se la 
concluzia unanimă că, pe- fun
dalul existenței unui fond do 
marfă: corespunzător, supli
mentat, în ultimul timp, sub
stanțial, deficiențele semnala
te pot și trebuie să dispară, 
fiind vorba în fond de lipsuri or-

ganizatorice efemere. A șa cum 
arăta și tov. Dumitru Bogdan, 
directorul Direcției comercia
le județene, faptul că discu
țiile au fost canalizate în di
recția folosirii judicioase a 
fondului de marfă, a moderni
zării; continue a unităților co
merciale șt nu, ca în uiți ani, 
doar asupra unor prob lume mi
nore, atestă preocuparea per
manentă a organizațiilor co
merciale- din Valea Jiului în
spre o problematică majoră, 
în conformitate cu, solicitărilfe 
comerțului civilizat,, cu cerin
țele oamenilor muncii.

Baza materială a comerțului 
din Valea Jiului — spunea îh 
încheierea lucrărilor sesiunii 
tov. Clement Negruț, prim-se- 
cretar al comitetului municipal 
de partid, președintele, consi
liului popular municipal — 
trebuie să fie continuu îmbu
nătățită, cu respectarea, strictă 
a atribuțiilor 
răspunzător de 
comercială în 
înlăturarea din 
tă activitate a 
comoditate 
neajunsuri1, în care direcție, 
aportul deputaților, la lichida
rea, oportună a micilor defec
țiuni survenite în circuitul 
comercial, poate, fi mult mai 
substanțial.

mai și numai o anumită nepă
sare care pusese,. Ia un moment 
dat, stăpînire pe activitatea 
celor chemați să rezolve cerin
țele oamenilor muncii. Situația 
s-a îndreptat. Programele de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de gospodărire și 
păstrare a fondului de marfă, 
consfătuirile organizate, iniți
ativele valoroase (la Vulcan 
s-au filmat de către membrii 
cineclubului aspecte negati
ve din comerț care, prezenta
te apoi pe ecran, au avut efi
ciența scontată), întărirea ve
rigilor de control' de orice ni
vel, preocuparea pentru găsi
rea noului și introducerea a- 
acestuiă pe scară largă (ce- 
sa de comenzi a O.C.L. Ali
mentara, desfacerea laptelui 
prin remizieri direct în cartiere; 
program continuu la uneia 
magazine ale O.C.L. Produse 
industriale etc.) nu dus la în
registrarea unor mutații spec
taculare în 
socialist.

In vederea 
continuare, a 
sesiunea

cinste;

T.A.P.L. Petroșanidori să a- 
din Valea 

detașa- 
iar

i- 
în 
o- 
cu

nizează aprovizionarea populației la domiciliu cu :

cartofi, varză, ceapă și rădăcinoăse. Cantitatea mi

nimă pentru care se primește comanda este de 25 kg.

Comenzile pentru orașul Petroșani se vor primi Ia depo
zitul nr. 1 Petroșani, telefon 1263, iar pentrn orașul Lupeni 
la depozitul nr. 2-Lupeni, telefon 191, între orele 8-10.

Comenzile se vor onora în termen de 48 de ore.
Livrarea se va face la prețnrile de desfacere co amă

nuntul Ia care se adaugă 0,10 lei/kg, cheltuielile de trans- 
port și manipulare.

productive 
integrarea 

la o- 
a Româ- 

muTtilateral

in vederea aprovizionării de toamnă-iarnă, orga-
fiecărui factor 
buna 'activitate 

municipiu, cu 
întreaga aceas- 
tendințeîor de 

generatoare de 
în care

comerțul nostru
discuție, din care am des
prins :

— „Evoluția" producției 
de cărbune realizate pe cele 
patru schimburi ale zilei 
„record" a fost: 704—896— 
696—781 vagonete, iar azi. 
(27 octombrie — n.n.), după 
primul schimb, avem extra
se 700 vagonete. Vom avea 
tot o „zi bună" (n.r. — la 
dispeceratul Centralei cărbu
nelui Petroșani era consem
nat, în ziua următoare, un 
plus de 302 tone față de sar
cina zilnică planificată).

...în ziua amintită, din a- 
batajul condus de Pavel Ma- 
daraș, sectorul II. s-a ex
tras o producție de 340 to
ne cărbune, în loc de 240 cit 
era planificat — schimburi
le au pușcat de cite două 
orî în fiecare aripă. Brigada 
lui Traian Pop a extras 200 
tone în loc de 160 și aseme
nea lor an muncit minerii 
conduși de loan îrimaș, Je- 
nică Năstase, Dumitru Vi- 
șan, Romulus Boia și alții.

LOR PLANIFICATE ÎN A- 
BATAJE, în condițiile în ca
re avem o plasare corespun
zătoare planului de pregăti
re stabilit, realizînd și aici 
suplimentări de plan. SÎNT 
CREATE PREMISE CA BRI
GADA LUI CONSTANTIN 
GRĂDINARU, PROMOTOA
REA INIȚIATIVEI „100 ML 
AVANSARE LUNARA'* SĂ 
REALIZEZE O ÎNAINTARE 
DE PESTE 150 MB (140 ML 
AVANSAȚI PÎNA AZI, 28 
OCTOMBRIE) ;

$ SÎNT PATRU ZILE DE 
cînd lucrăm Normal 
INTR-UN ABATAJ FRON
TAL ECHIPAT CU COM
PLEX MECANIZAT ■ DE SUS
ȚINERE — CU O PRODUC
ȚIE DE 400 TONE PE ZI — 

• unde, pentru prima oară in 
Vale, am rezolvat problema 
exploatării în condiții de ză- 
cămînt dificile, folosirea ți
nui asemenea utilaj. Este 
vorba de adoptarea unei teh
nologii noi de extracție.

...In biroul dispecerului pe 
exploatare am asistat la o

îmbunătățirii, în 
acestei activități,, 

consiliului popular, 
a trasat sarcini precise con
crete, de viitor tuturor facto
rilor răspunzători-, pentru ca 
întreaga activitate să fesubor-

Cabinetul de științe 
sociale
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de ștoi; 15,35 Radioencielgpeme 
pentru tineret; 1:5,25 Selecțiuni 
clin opereta „Do-mnui Beaneaire" 
de Mes$a*ger; 15,40- Piese de es
tradă-: 16,00 Kadiojurnal: 16,15 
Melodii interpretate de Nicolae 
Nițjeșeu; 16,30 știința, la zir 
Cîntecul săptă-minii: 
partidului oștean î**: 
tr:;™. ~~~ 
pod,operelor; 17,20Soarele răsare Ia ora 6,5.1 

și apune la ora 17,07. Zile 
trecute din an 305. Zile -răiwa- 
sn — 61.

Evenimente

brie : LegendaRepublica ; 
Micul scăldător ; PETRIE A : 
Doar un telefon LONEĂ -- 
Minetul:: Incidentul; VUL
CAN : 1:9 fete și un marinar; 
IUPENI — Muncitoresc: O- 
mul orchestră ; Cultural: An
chetatorul,

(Urmcra rffa pag» l)

® 1784 — Izbucnește răs
coala țăranilor iobagi condu
să de Horea, Cloșca și Crișan 
® 1820 — S-a născut picto
rul Gheorghe Tattarescu (m. 
1894) .® 1881 — S-a născut 
Eugen Lovinescu, critic, isto
ric și teoretician literar (ni. 
1943) ,® 1902 — S-a născut 
Eufrosina Niculescu-Mizil, mi
litantă a clasei muncitoare . 
din țara noastră (m. 1954).

LME
PETROȘANI — 7 Noicm-

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal’; 
8,00 Sumarul presei; 3,30 Atlas 
cultural; 3,50 Orchestra James 
Last; 10,00 Buletin de știri;. 10,05 
Muzică, populară din Oltenia.;. 
10,30 școala și viața; 10,15 Frag
mente din opereta „Nausicaa" 
de Vlorel Doboș; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Piese corale; 11,25 
Dansuri de balet: 12,00 Discul 
zilei: Mihaela .Mihai; 12,15 Re
cital Giuseppe 'L’addel; 12,30 In- 
t.llnlre cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 
diojurnal; 
cotidiană: 
prinz: ___
tămînil — Franz Schubert; 14,43 
Cînlece populare: 15,00 Buletin

t; 16.35 
„Si fii 

16,50 Pil-, 
blicitaie radio: 17,00 Școala ca- 
podoperelor; 17,20 Potpuriu) 
„Garollța** de Gheorgho Dini- 
ctt; 17,30 Program muzical: ofe
rit colectivului de salariați de 
la Fabrica de porțelan din Alba 
talia; 18,00 Orele serii; 20,00 în
făptuim hotă-rtrile 
Naționale a P.CJl.; 
melodii preferate; 
semn&ri do Vasile
30.30 Lăutari vestiți: 
che; 21,00 Revista 
21,25 Moment poetic.
Brecht; 21,30 Bijuterii muzicale. 
Fragmente din opera „Tosca" 
de Puccini; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară; 24,00 Bu
letin de știri: 0.03—6.00 Estrada 
nocturnii.

Conferinței 
2(1,11» Zece 

20,15 Cot:- 
Rebreanu; 
Ion Mata- 
șlagărelor ; 

Bertolt

- Ra-
13.15 Avanpremieră
13,30 Concert de 

14,00 Compozitorul săp-
9,00 Deschiderea emisiunii.

Telex;

s,d5 Teleșcoala
9.30 Literatura română (clasa a 

VHl-a): Aspirații și senti
mente ale poporului, o- 
gjindite in creația ano
nimă;

10,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 26-a;

10.30 Căminul: .
11.10 Selecțiuni din emisiunea 

„Promenada duminicală** :
11,50. Bunicuța (film cehoslovac).:
12.40 Publicitate:
12,45 Telejurnal;
17,3» Deschiderea emisiunii de 

după- amiază.
Curs de limba rusă. 
Lecția a 25-a;

1S,O0 Floarea de stlncă. Docu
mentar despre Uzina, de 
mașini Muscel șl orașul 
Cimpulung Muscel;

18.30 Steaua polară — emisiune 
de orientare școlară’ șii 
profesională: Sondorii';,

13,55 Tragerea de amortizare 
ADAS;

13,00 Caleidoscop cnltural-artis- 
tio,;

13,20 1001 de seri — < 
pentru cei mici;

1.3.30 Telejurnal.
20.10 Comentariu la 40 

me: județul Cluj;
20,35 Teatrul Tv
21.40 Lumea de miine: 

viitorului;
23.10 Vedete ale muzicii 

Edith Pieha;
22.30 24 de ore.

emisiune

de ste-

Școala

ușoare:

O problemă’ dificilă în asi
gurarea funcționalității cabine
telor de științe sociale o con
stituie dotarea cu: aparatură, 
necesară (magnetofoane, apa
rate de proiecție, televizoare 
etc.);, fapt oare s-a izbit’ de li
nele greutăți legate de forme 
contabile și restricții, comer
ciale;. mai ales pentru, școlile 
generale.. Cu toata, acestea 
majoritatea, liceelor și a. șco
lilor profesionale din Valea 
Jiului au reușit să depășeas
că acest impas: (grupurile șco
lare din Petroșani și Lupeni, 
Liceul Vulcan; Liceul indus
trial din Petroșani etc.), de a- 
semenea, se constată prezența 
unei aparaturi moderne și la 
unele școli generale (nr. 1 si 
2 Petrila, nr. 3, Lupeni și al
tele) fără a, fi însă definitiv 
încheiată această dotare.

Fiind în discuție problema 
funcționalității cabinetelor de 
științe sociale, arătăm în con
tinuare cîteva aspecte necesa
re realizării ei- Astfel,, cabi
netul, de științe sociale tre
buie să fie cadrul dinamiza
tor al desfășurării activității 
politico-ideoiogice din școli, 
materializat în. programul de. 
activitate al acestora. Ori, sînt 
destule cazuri cînd, în cadrul 
programului cabinetului,. se 
vor găsi inserate orele de 
c:urs„ ședințe ale organizați
ilor de tineret,. învățămînt 
deologfc și cam atit,. 
schimb, activități in afara 
celor obligatorii,. întâlniri, 
activiști de partid și de stat, 
mese rotunde, dezbateri, 
diferite teme, sînt destul 
sărace și acest lucru îl 
tîlnim 
multe
.. Un. 
lității 
tatea 
nul asigurării unei informări 
și. documentări politico-ideo- 
logice a elevilor și cadrelor 
didactice prin material docu
mentar.' fișe tematice,, dosare 
sau mape pe probleme, revis
te,, ziare, lucrări ale clasici
lor marxism-leninismdlui. 
bineînțeles realizarea.
lecții cu uni profund 
aplicativ, spargerea 
tipare ale> predării.:' 
clasice, dar care nu 
ficiente pentru realizarea u- 
nui învățămînt modern, ni-T o- 
feră cabinetul, laboratorul ști
ințelor sociale. Aici, în cabi
net, este cadrul cel mai adec
vat ca elevii să poată reali
za cercetări, parțiale din do
meniul vieții economice,, so
ciale, politice și. culturale din 
localitate pe baza unei docu
mentări Ia fața Iotului, reali-

. zată în cadrul vizitelor la 
întreprinderi sau. a unor dis
cuții purtate cu specialiștii 
din producție, activiști ai or
ganizațiilor. U.T.G.., 
ele; De asemenea, 
oferă posibilitatea 
unor procedee noi 
re care conduc

voltarea gîndirii 
a elevilor, spre 
lor. ca factori activi 
pera de făurire 
niei socialiste 
dezvoltate.

In concluzie- am 
rătăm că școlile 
Jiului dispun de un 
ment ideologic puternic, 
faptul că activiștii de partid 
predau științele sociale, con
stituie o garanție a calității 
lecțiilor, asigură prezența u- 
nei experiențe partinice va
loroase. Prezența activistului 
de partid, în cadrul catedrelor 
de științe sociale organizate la 
nivelul municipiului Petroșani, 
ridică valoarea dezbaterilor și 
asigură’ cea, mai bună orienta
re politică a întregii activități 
ideologice din școlile noastre, 
dttce spre realizarea sarcini
lor multiple ce le au profe
sorii de științe sociale în- for
marea tinerei generalii,

ANUNȚA
1

publicul consumator că s-a deschis 
unitatea nr. 45 „MIGNON" din Pe
troșani, str. Republicii nr. 20, com

plet renovată si modernizată

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
Stelian, emisă de E M. I >• 
vezcnt. O declar nulă.

Vizitați cu încredere acest restaurant unde puteți servi 
zilnic meniu] preferat, minuturi și alte preparate culinare 
gătite Ia comandă de renumitul bucătar lacob Cornel. Deser
virea se face prompt și civilizat.

din păcate încă 
școli.
alt aspect al. funcționa- 
cabinetului este- capaci- 
sa de a veni în spiiji-

și 
unor 

caracter 
vechilor 
devenite 
sînt su-

sindicat 
cabinetul 
abordării 

de preda- 
spre
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Dezbaterile din ComitetulAlegerile
legislative

din
Canada

302 000. tone

O cuvînfare Genevapreședinteluia
Allende Sesiunea

politici economice a 
și sporirea capacității

în regiunea vest-a- 
Liberia fiind unul

de
In 

în-
in

în 1960), înre- 
ritm anual 
26,9 la sută, 
producția a

ce privește pro- 
diamante, Repu
se situează pe 
în Africa, rea-

deosebi, 
fricană, 
din principalii producători. 
Dispunînd de rezerve ex-

Zair
întii
11 904 000 carate.
domeniul fosfaților,
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Jeune Afrique

Industria extractivă a Africii

pentru problemele economice 
al Adunării Generale a O.N.U

i OTTAWA 21 (Agerpres). — 
Luni, au fost convocați la ur
ne aproximativ 13 milioane de 
canadieni pentru a desemna, 
în cadrul alegerilor legislati
ve anticipate, convocate de 
premierul Pierre Eliot Trudeau, 
pe cei 264 de deputați ai celei 
de-a 29-a legislaturi.

Dezbaterile campaniei elec
torale s-au referit la șomaj, 
care a atins un nivel de 7,1 la 
sută din. totalul forței de mun
că active creșterea costului 
general al vieții ,precum și ac
centuarea fenomenului infla
ționist la scara întregii econo
mii.

După cum este cunoscut, 
luni au participat pentru pri
ma dată Ia vot și tinerii care 
au împlinit vîrsta de 18 ani, ca 
urmare a reducerii majoratu
lui electoral.

NEW YORK 30 — Trimisul 
special Agerpres, Comeliu 
Vlad, transmite : In Comitetul 
pentru problemele economice 
al Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile consa
crate activității Organizației 
Națiunilor Unite pentru dez
voltarea Industrială (O.N.U.D.I.)

In raportul prezentat de Ab
del Rahman, directorul execu
tiv al O.N.U.D.I., se subliniază, 
între altele, sporirea ponderii 
activităților cu caracter ope
rațional ale organizației și lăr
girea sf'erei lor prin cuprinde
rea unor domenii noi.

Colaborarea multilaterală în
tre O.N.U.D.I. și țările în curs 
de dezvoltare — relevă docu
mentul —■ trebuie să constituie 
și în viilor, un domeniu prio
ritar de preocupare a organi
zației. Activitățile în materie 
ar urma să fie orientate, în 
principal, în două direcții: co
laborarea cu țările în curs de 
dezvoltare pentru promovarea

propriei 
acestora 
lor de a-și mobiliza resursele 
umane, tehnologice și financia
re proprii ,în vederea unei dez
voltări industriale raționale 
și 'echilibrate; conlucrarea în 
vederea stabilirii și înfăptuirii 
programelor de industrializare 
ale acestor țări pentru utiliza
rea optimă a posibilităților cre
ate de schimburile de informa
ții în domeniu] tehnologic, fi
nanciar și al piețelor, în plan 
regional și internațional.

Referindu-se la programele 
S.I.S. (Servicii industriale spe
ciale), raportul subliniază că 
acestea „s-au dovedit cel mai 
eficient și flexibil instrument, 
în scopul îndeplinirii obiective
lor industrializării aflate în 
preocupările țărilor în curs de 
dezvoltare".

Africa este unul dintre 
continentele cele mai boga
te în resurse minerale. Ex
ploatarea lor s-a intensifi
cat în mod rapid, în special trem de bogate și punind 
în deceniul ’60, astfel incit, 
în prezent, industria extrac
tivă contribuie cu peste 10 
la sută la crearea produsu
lui intern brut al continen
tului — comparativ cu 4,6 la 
sută în urmă cu zece ani. In 
zece țări africane, care ex
ploatează, in general, o singu
ră resursă bine reprezentată, 
aportul industriei extractive 
la crearea produsului intern 
brut este superior procentu
lui de 10 la sută. Printre a- 
cestea se numără Libia — 
60 la sută (petrol), Zambia 
— 35 la sută (cupru). Libe
ria, Mauritania — 30 la su
tă (fier), Gabon 25 la su-

în exploatare zăcămintele 
de la Nimba, Liberia a a- 
tins, in 1968, o producție de 
14 713 000 tone (comparativ 
cu 2192 000 
gistrînd un 
creștere de 
Mauritania, 
ceput în anul 1963, iar, 
momentul de față, această 

. țară se situează pe locul 
doi la scară continentală, cu 
o producție de 5 008 000 to
ne, înregistrindu-se un ritm 
anual de creștere de 43 la 
sută.

Producția de cupru este 
concentrată în Zambia și în 
Republica Zair, Zambia es-

Ședința comună a Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

și Prezidiului guvernului R. P. Polone
. VARȘOVIA 30 (Agerpres).

— La 30 octombrie a avut loc 
o ședință comună a Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. și Pre
zidiului guvernului R.P. Polo
ne, în cadrul căreia s-au apro
bat indicatorii de bază a pro
iectului planului de dezvoltare 
social-economică a țării pe fi
nul 1973. Se prevede, între al-

unui ritm 
a producției,

lele, menținerea 
înalt de creștere 
reducerea cheltuielilor materi
ale, progresul tehnico-științific, 
precum și dezvoltarea comer
țului exterior, al țării și lărgi
rea participării Poloniei la di
viziunea internațională a mun
cii.

SANTIAGO DE CHILE 30. 
(Agerpres). — Președintele 
Republicii Chile, Salvador Al
lende, a vizitat o serie de în
treprinderi industriale din ca
pitala chiliana, naționalizate 
recent. In cadrul unei întîl- 
niri cu muncitorii de la fabri
ca textilă „Fabrilana", 
ședințele Allende a 
forturile poporului 
pentru zădărnicirea 
lor reacțiunii si în 
normalizării vieții

pre- 
elogiat e- 

chilian
manevre- . 

vederea .
economice

Deturnarea unui avion vest-german de pasageri

și politice a țării. Unitatea 
oamenilor muncii și atitudinea 
forțelor armate — a spus șe
ful statului chilian — au fă
cut să eșueze conspirația se
dițioasă a reacțiunii.

Președintele Allende a che
mat poporul chilian să dea do
vadă, în continuare, de disci
plină și de un înalt simț de 
răspundere, subliniind că da
toria tuturor oamenilor mun
cii chilieni este, în aceste zi
le, de a rămîne la posturi și 
de a-și întări vigilența pentru 
apărarea realizărilor lor îm
potriva manevrelor monopo
lurilor.

al 01.U. pentru Europa
GENEVA 30 (Agerpres). — 

La Geneva au început, luni, 
lucrările celei de-a 30-a sesi
uni a Comitetului lemnului 
din cadrul Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa, se
siune care marchează cea 
de-a 25-a aniversare a înfiin
țării acestui organism interna
țional.

Ordinea de zi cuprinde pro
bleme legate de adîncirea co
laborării economice, tehnice 
și științifice între toate sta
tele membre în domeniul ex-

ploatării pădurilor, prelucrării 
industriale, metodelor moder
ne de transport și comerțului 
cu produse lemnoase.

Delegațiile celor 25 de țări 
participante au ales, în unani
mitate, ca președinte al ac
tualei sesiuni pe șeful dele
gației române, Nicolae Ștefan 
Dumitrescu, director în Minis
terul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, 
iar ca vicepreședinți pe A. 
Mades (R. P. Ungară) și J. 
Bakker (Olanda).

tă, Algeria, Sierra Leone 
— 20 la sută.

In ansamblul său, indus
tria extractivă africană con
tribuie într-o manieră de
cisivă la producția mondia
lă a materiilor prime. Din 
acest punct de vedere, Afri
ca reprezintă 75 la sută din 
producția mondială de dia
mante, 80 la sută din cea 
de aur, 70 la sută din pro
ducția de crom și cobalt, 50 
la sută — antimoniu, 40 la 
sută — columbiu și tantal, 
25 la sută mangan, 30 la 
sută vanadium, 25 la sută 
fosfați, 10 la sută petrol și 
plumb.

Concomitent cu ■ dezvolta
rea industriei extractive, 
exportul materiilor prime 
africane a cunoscut o netă 
ascensiune: din 1960 pînă 
în 1968 exportul de mate
rii prime a crescut cu 17 
la sută, în vreme ce restul 
produselor comercializate în 
exterior cunoștea un ritm 
de creștere de 8 la sută. In
dicii cei mai dinamici au 
fost înregistrați în această 
privință, de exportul de 
combustibil — 60 la sută — 
grație considerabilei pro
ducții africane de petrol.

Primul producător african 
de petrol este Libia, care, 
în cițiva ani, a devenit și 
unul dintre primii producă
tori ai lumii. Din 1963 pî
nă în 1970, producția sa a 
crescut de șapte ori.

Producția de minereuri 
feroase este concentrată, în-

te primul producător de me
tal roșu al continentului, cu 
o producție de 665 0ț)0 tone 
în 1968 (comparativ cu 
569 000 tone în 1960). Pro
ducția zaireză de cupru es
te de 326 000 tone (compa
rativ cu 302 000 tone în 
1960).

In ceea 
ducția de 
blica 
locul 
lizînd

In
Marocul se situează pe pri
mul loc (cu o producție de 
10 572 000 tone).

Pentru metalele neferoa
se, principalii producători 
sînt: Nigeria, Republica
Zair, Ruanda (cositor), Ga
bon, Ghana (mangan), Ma
roc (plumb), Zair, Zambia, 
Maroc (zinc).

Paralel cu dezvoltarea in
dustriei extractive, trebuie 
subliniat efortul întreprins, 
în prezent, de cea mai ma
re parte a statelor conti
nentului in vederea constru
irii unor complexe indus
triale de prelucrare a ma
teriilor prime. In 1962, în 
Africa nu existau decît nouă 
rafinării de petrol; in 1970, 
erau peste 30. Din 1965 pi- 
nă în 1968, producția de a- 
luminiu african a crescut 
cu 45 la sută, ceea ce re
flectă preocuparea statelor 
Africii de a realiza și co
mercializa produse prelu
crate.

TRIPOLI 30• (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 29 oc
tombrie, un avion de tipul 
„Boeing-727", aparținînd com
paniei vest-germane „Lufthan
sa", care zbura pe ruta Bei
rut-Frankfurt, avînd la bord 13 
pasageri și 7 membri ai echi
pajului, a fost deturnat, fiind 
silit să aterizeze Ia Zagreb. 
Autorii deturnării care, potri
vit agenției MEN, sînt doi

membri ai organizațiilor pa
lestiniene de rezistență, au ce
rut eliberarea celor trei, pa
lestinieni deținuți în Republi
ca Federală a Germaniei, ca 
urmare a participării lor la 
atentatul din 5 septembrie de 
Ia Miinchen împotriva echipei 
olimpice a Israelului.

Un purtător de cuvînt vest- 
german, a anunțat că, după 
consultări cu guvernul de la 
Bonn, autoritățile landului Ba-

varia au dispus eliberarea ce
lor trei deținuți palestinieni, 
care., au fost transportați pe 
calea aerului la Zagrebi

Duminică seara, avionul 
companiei „Lufthansa", avîn- 
du-i la bord pe prizonierii e- 
liberați, pa autorii atentatului, 
13 pasageri și pe membrii e- 
chipajului, a aterizat pe aero
portul din capitala Libiei — 
Tripoli.

Panmunjon a avut 
reuniune a Comi- 

de armistițiu din 
cursul căreia re- 

R.P.D. Coreene 
un ferm protest

® La 
loc o nouă 
siei militare 
Coreea, în 
prezentantul 
a prezentat 
în legătură cu o serie de inci
dente provocate de militarii a- 
mericani în interiorul zonei 
demilitarizate, cerînd încetarea 
acțiunilor de acest fel și a- 
doptarea de măsuri efective în 
vederea menținerii ordinii și 
securității în această zonă.

Recepție la Pekin cu prilejul sărbătoririi
lui Norodom Sianuk

PEKIN 30 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a zilei de naștere a lui 
Norodom Sianuk, conducăto
rul statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, la Pe
kin a avut loc o solemnitate, 

Ta care au luat parte Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Cian 
Gin, Ie Cien-in, Li Sien-nien, ■ 
Go Mo-jo, Ci Pîn-fei, Ken 
Biao și alte personalități chi
neze. Luînd cuvîntul în ca
drul reuniunii — relatează a- 
genția China Nouă, — Penn 
Nouth, președinție Biroului 
Politic al C.C. al FUNK, pri
mul ministru al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al

Cambodgiei, a subliniat hotă- 
rîrea forțelor populare arma
te de eliberare, a întregului 
popor khmer de a continua 
fără șovăială lupta pentru a- 
hmgarea din Cambodgia a a- 
gresorilor străini, în vederea ■ 
redobîndirii independenței, su
veranității . și integrității teri
toriale a patriei khmere.

Premierul Ciu En-lai a de
clarat că guvernul 
reafirmă sprijinul său
pentru poziția solemnă și jus
tă adoptată în „Declarația gu
vernului R. D. Vietnam cu 
privire la starea actuală a tra
tativelor legate de problema 
Vietnamului". El a toastat a- 
poi în cinstea sărbătoritului, 
reafirmînd hotărîrea poporului

chinez 
ferm

vi-chinez de a acorda și în 
ilor ajutor și sprijin multila
teral cauzei drepte a poporu
lui cambodgian.

Răspunzînd, Norodom Sia
nuk a subliniat că țara sa 
„nu va accepta niciodată un 
compromis cu Statele Unite și 
nu va respecta un acord in
ternațional rezultat în urma 
unor negocieri la care Cam
bodgia nu a participat". In 
încheiere, Norodom Sianuk 
și-a exprimat încrederea de
plină în capacitatea forțelor 
patriotice de eliberare de a 
înlătura regimul actual de la 
Pnom Penh, pentru afirmarea 
de sine stătătoare a unei 
Cambodgii pașnice, neutre, 
democratice și prospere.

® La invitația C.C. al P.C. 
Bulgar și a guvernului R.P. 
Bulgaria, o delegație de partid 
și guvernamentală a R.P. Po
lone condusă de Edward Gi'e- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și de Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului 
de Miniștri, va face o vizită 
oficială de prietenie în Bulga
ria, în prima jumătate a lunii 
noiembrie 1972, informează a- 
genția P.A.P.

@ O delegație a Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
condusă de Kurt Hager, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a făcut o 
vizită de o săptămînă în Fran
ța, la invitația Partidului Co
munist Francez. Delegația a a- 
vut întîlnirî și convorbiri cu 
conducerea P.C.F., a vizitat 
o serie de federații și organiza
ții ale P.C.F.

Președintele Siriei, 
fez Assad, l-a primit, la Da
masc pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Demo
crate Germane, Otto Winz’er, 
care face o vizită oficială în 
Siria, transmite agenția A.D.N. 
In cursul convorbirilor, la care 
a luat parte, și vicepremierul 
și ministrul de externe sirian 
Abdel Halim Khaddam, a fost 
subliniată dorința celor două 
țări de a consolida și adinei 
relațiile de prietenie în toate 
domeniile.

® Agenția A.D.N. anunță 
că, luni dimineața în apropi
erea gării Schweinsburg-Cul- 
ton, din regiunea Karl-Marx- 
Stadt, s-a produs un grav ac
cident de tren. Pe o ceață 
densă, expresul care circula 
pe ruta Leipzig — Karlovy- 
Vary s-a ciocnit cu rapidul 
Aue — Berlin. 15 persoane 
și-au pierdut viața, iar nu
meroase altele au fost rănite. 
Echipe de salvare speciale au 
sosit imediat la fața locului 
pentru a-i scoate pe cei rămași 
sub vagoanele avariate.

ACTUALITATEA ÎN DOMENIUL COSMIC
Zona Taurus-Littrow

obiectivul misiunii „Apollo-17 li

6 spre 
Cape

In cursul nopții de 
7 decembrie, de la 
Kennedy va fi lansată spre 
Lună, cu ajutorul unei pu
ternice rachete „Saturn-V", 
ultima din navele „Apollo", 
a 17-a. Cinci zile mai tîrziu, 
căpitanul de marină Eugene 
Cernan și doctorul Harrison 
Schmitt, primul astronaut- 
geolog pregătit de N.A.S.A., 
vor aseleniza la bordul mo
dulului lor lunar într-o vale 
îngustă, situată în apropie
rea munților Taurus și a 
craterului Littrow, la sud- 
est de Marea Liniștii. Prin 
specificul ei, zona aleasă es
te una dintre cele mai in
teresante din punct de vede
re științific, părind a conți
ne cele mai vechi și, totoda
tă, cele mai noi tipuri de 
sol de pe satelitul natural al 
Pămîntulili. In rîndurile ex- 
perților agenției spațiale a- 
mericane se nutrește speran
ța că ultima explorare din 
cadrul programului „Apol
lo" va furniza răspunsuri de
finitive la unele din între
bările esențiale generate de 
misiunile lunare anterioare.

In timp ce al treilea

concen- 
început, 
praf ca
zonă și 

sa foar-

membru al echipajului, co
mandorul de marină Ronald 
Evans, va efectua diverse 
observații de la bordul ca
binei de comandă, înscrisă 
pe o orbită lunară, Cernan 
șl Schmidt își vor 
tra atenția pentru 
asupra stratului de 
re acoperă întreaga 
care, prin culoarea
te întunecată, intrigă într-o 
foarte mare măsură pe sa- 
vanți. Potrivit celei mai 
juste, în aparență, dintre in
terpretări, ar 
vorba de un 
șă provenită 
nui vulcan.
aceasta este, 
susținut, întrucît pînă acum 
nu au fost aduse nici un fel 
de probe care să demonstre
ze existența pe Lună, indife
rent la ce dată, a unei acti
vități vulcanice sau a unor 
erupții de vapori ori gaze. 
Fapt 
acest 
a fi 
cent.
este 
cenușă 
veni evident că

trebui să fie 
strat de cenu- 
din erupția u- 

Dar și ipoteza 
totuși, greu de

deosebit de interesant, 
material întunecat pare 
fost format relativ re- 
Dacă se va constata că 
intr-adevăr vorba de 

vulcanică, va de
Luna nu

esle chiar atît de moartă pe 
cit se crede. Ar însemna că 
la o epocă relativ apropia
tă — aproximativ 500 mili
oane ani — „mașina de căl
dură" selenară funcționa 
încă.

Pe pantele munților Tau
rus, situate în imediata a- 
propiere a văii, se găsesc — 
pe de altă parte — roci de 
diverse dimensiuni, care par 
a proveni,- după cum indică 
fotografiile cu raze infraro- 
șii, dintr-o alunecare de te
ren pornită de pe culmi. E- 
xistă șanse mari ca pietrele 
de aici, contrastînd puternic 
la culoare cu praful din va
le, să fie vestigii ale creării 
Lunii, eveniment produs, se 
apreciază, cu circa 4,5 mi
liarde ani în urmă. Mostre
le de sol aduse pînă acum 
de cele cinci misiuni „A- 
pollo" încununate de succes 
au vechimea între 3 și 4,1 
miliarde ani. S-a constatat 
deci că nici una dintre pro
bele recoltate nu este „ade
vărata piatră a genezei". 
N.A.S.A. speră că aceasta 
va fi găsită acum. Este, de 
altfel, motivul pentru 
în echipajul misiunii a 
introdus un geolog de 
fesie.

care 
fost 
pro-

■ ■ Redacția.,si ..administratis .ziarului i Petroșani,„strada„Republicii.,Kr. 90, telefon t J6G2-'

T. C.

Proiectul „navetei spațiale"
NEW YORK 30 (Agerpres). 

— N.A.S.A. lucrează în pre
zent Ia definitivarea proiec
tului de realizare a unui nou 
aparat cosmic reutilizabil, ca
pabil să asigure legătura în
tre stațiile terestre și viitoa
rele stații orbitale, așa-numi- 
ta „navetă spațială". Proiec
tul al cărui cost se ridică la 
circa 2,6 miliarde dolari, ar 
urma să fie executat pînă în 
1978, cînd navetele spațiaje 
sînt programate să 
funcțiune pentru a 
explorarea spațiului 
în cadrul programului post- 
Apollo.

Naveta spațială va avea for
ma unei rachete Ia decolare, 
a unui planor la aterizare și 
o formă apropiată de avion 
în timpul evoluției sale orbi
tale. Viitorul aparat va fi con
struit din trei compartimente 
speciale : compartimentul lo
cuibil al navetei, care amin
tește fuselajul avioanelor 
de tip „DC-9" sau „Cara- 
velle" — lung de 37,9 m, cu 
un diametru de 16,7 m în zo
na centrală ,în greutate de 
77 tone — dotat cu trei mo
toare principale, utilizabile 
pentru manevrele orbitale și 
ieșirea de pe orbită în vede-

intre în 
continua 

cosmic

rea aterizării; al doilea com
partiment — rezervoarele și 
motoarele de propulsie, in 
greutate totală de 2 130 tone 
— construit din piese detașa
bile la diverse altitudini, pen
tru a putea fi recuperate, va 
cuprinde un rezervor de hi
drogen și oxigen lichid lung 
de 55,7 m, cu un diametru de 
8 m, precum și două rezer
voare de carburant solid, 
lungi de 45,7 m, cu un dia
metru de 3,9 m ; cel de-al 
treilea compartiment cuprin
de dispozitivele de protecție 
și asigurare a aterizării.

Naveta spațială, care va 
vea o lungime totală de 
m și un diametru de 22,7
va putea să transporte 14 per
soane Ia bord și o încărcătu
ră de 20 tone, în cadrul unor 
zboruri programate să dureze 
șapte zile, pe distanțe opera
ționale de aproape 5 milioa
ne km. Naveta va putea fi 
reasamblată și reutilizată Ia 
fiecare 14 zile după aterizare. 
Ea va fi destinată atît misiu
nilor de asigurarea legăturii 
permanente cu stațiile teres
tre și orbitale, cît și misiuni
lor de explorare a Cosmosu
lui sau de salvare a echipa
jelor aflate în pericol.

Kim Ir Sen, secretarul 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, n primit 
delegația Partidului Comunist 
Dominican, condusă de Narci
so Isa Condo, secretarul gene
ral al partidului, care efectu
ează o vizită la Phenian. Cu a- 
cest prilej — menționează 
A.C.T.C. — a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

@ La Cotonou a avut loc 
prima reuniune a noului gu
vern militar al statului Daho
mey, condus de comandantul 
Mathieu Kerekou. întrunirea a 
fost consacrată examinării si
tuației existente în țară, în 
urma loviturii de stat milita
re de săptămîna trecută.

Comunicatul dat publicității 
Ia încheierea reuniunii preci
zează că noul guvern va res
pecta tratatele și acordurile 
încheiate anterior de Republi
ca Dahomey. Guvernul prezi
dat de Mathieu Kerekou, se 
arată de asemenea, în comu
nicat, sprijină principiul nea
mestecului în afacerile interne 
ale altor state și respectă 
Carta Organizației Unității A- 
fricane.

Atac al avlafiei Israellene asupra unor

baze ale forțelor palestiniene

de pe teritoriul Siriei
TEL AVIV 30 (Agerpres). — 

Avioane israeliene au atacat, 
luni dimineața baz'e 'ale forțe
lor palestiniene de la Duma, 
Ein Suhna, Arana și Ein Saheb, 
situate la o distanță de 7—12 
kilometri de capitala siriană, 
Damasc. Un purtător de cuvînt 
al armatei israeliene, citat de 
agențiile Reuter. A.P., U.P.I. și 
France Pressn, a declarat că du
pă efectuarea bombardamentu
lui, toate avioanele israeliene 
s-au reîntors Ia bazel'e lor.

In cursul aceleiași zile, avia
ția israeliană a efectuat bom
bardamente și în regiunea si
riană Tel Kalah, în apropierea 
graniței dintre Siria. și Liban.

*

DAMASC 30 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat al guvernu
lui sirian, transmis de postul

Apelul C. C. al R N. E
din Vietnamul de Sud în legătură 

cu solufionarea problemei vietnameze
VIETNAMUL DE SUD 30. 

(Agerpres). —Agenția de pre
să „Eliberarea" a transmis 
textul apelului Comitetului 
Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de Sud adresat întregii popu
lații și luptătorilor sud-vietna- 
mezi, în care îi cheamă să 
sprijine pe deplin Declarația 
din 26 octombrie a guvernu
lui R. D. Vietnam și Declara
ția din 28 octombrie a guver
nului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de 
Sud, în legătură cu. soluționa
rea problemei vietnameze. In 
apel se cere guvernului Sta
telor Unite să-și respecte an
gajamentele și să semneze, la 
31 octombrie, acordul de în
cetare. a războiului, reinstau- 
rînd astfel pacea în Vietnam, 
contribuind la consolidarea pă
cii în Asia și în lume, res- 
pectînd cererile legitime și 
aspirațiile poporului vietna
mez.

de radio Damasc, se arată că 
avioane israeliene au bombar
dat luni dimineața, două regi
uni, aflate în imediata apropiere 
a capitalei, provocînd moartea 
și rănirea unor persoane civi
le, printre care femei și cop'ij. 
Bombardierele israeliene, ara
tă comunicatul, au fost respin
se de avioane de luptă siriene.

Drept răspuns artileria grea 
siriană a bombardat în cursul 
zilei .poziții israeliene de' pe 
înălțimile Golan — a anunțat 
postul de radio Damasc.

Noi bombardamente
americane asupra

R. 0. Vietnam
HANOI 30 (Agerpres). — A- 

viația americană a bombardat, 
la 28 octombrie, capitala pro
vincială Thanh Hoa precum și 
numeroase zone dens populate 
din provinciile Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh și din regiu
nea Vinh Linh din R.D. Viet
nam. In aceeași zi, relatează a- 
genția V.N.A., bombardierele 
B-52 au atacat un mare număr 
de localități din provincia 
Quang Binh, provocînd nu
meroase victime în rîndul 
populației civile și distrugînd 
locuințe și bunuri ale populați
ei. In legătură cu aceste acți
uni, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de pro-

VIETNAM

pe riul Phu Ly —

provincia Nam Ha,

distrusă în timpul

raidurilor efectua

te de avioanele a-

acestei regiuni.

mericane asupra
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