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Rezultate meritorii

EXECUTIV AL
In ziua de 6 noiembrie 1972 a avut loc 

țedința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri ți con
ducători ai unor instituții centrale.

Pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale, Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat 
propunerile privind organizarea ți funcțio
narea Consiliului pentru problemele apro
vizionării ți prestării de servicii către popu
lație, ca organ colectiv chemat să asigure 
coordonarea ți îndrumarea unitară a acti
vității organelor ți organizațiilor economi
ce, care, potrivit legii, au obligația de a 
înfăptui politica partidului și statului în do
meniul producției ți desfacerii mărfurilor 
de consum pentru populație. Comitetul E-

C.C. ALP.C.R
xecutiv a stabilit ca noul organ să urmă
rească realizarea integrală de către mi
nistere ți celelalte organe centrale produ
cătoare a fondului de mărfuri de bună ca
litate ți în structura corespunzătoare cere
rii populației, dezvoltarea coordonată a 
bazei tehnico-materiale a comerțului ți u- 
nităților prestatoare de servicii, urmărirea 
aplicării în bune condiții a tuturor măsuri
lor stabilite de conducerea partidului ți 
statului în vederea bunei aprovizionări țî 
serviri a populației.

Comitetul Executiv a analizat propuneri
le cu privire la organizarea învățămîntu- 
lui seral de subingineri țî a hotărît ca 
încă din acest an să se treacă la extinde
rea în mai multe unități industriale a aces
tei forme de pregătire a cadrelor.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a 
examinat ți soluționat, de asemenea, o se
rie de probleme ale activității curente.

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul celei de-a 55-a 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

Risipa fondului de timp începe cu
NEMOTIVATÂ

In luna octombrie, întregul colectiv al mi
nei Petrila, situîndu-se pe linia unei activi
tăți rodnice, angajante a înscris pe graficele 
producției un însemnat spor la producția de 
cărbune, fapt ce confirmă din plin hărnicia 
salariaților, spiritul lor de abnegație ca și cel 
de adîncă chibzuință și judicioasă organizare. 
Efortul general, preocupările ' și strădaniile 

■celor din abataje au fost însă umbrite, pe a- 
locuri, de o mai veche racilă. Spunînd ab
sențe nemotivate, am spus, deja, pentru un 
mare număr de cititori, aproape totul: un 
act de indisciplină, o abatere neadmisă care 
afectează cît se poate de nefavorabil asupra 
desfășurării normale a procesului de pro
ducție.

Fondul de timp, ca totalitate a zilelor, ore
lor, minutelor afectate producției, poate fi 
asemănat în complexitatea lui, cu un meca
nism. Așa cum mecanismul complicat al u- 
nui ceasornic poate fi dereglat datorită unei 
singure rotițe, tot așa mecanismul timpului 
este afectat în funcționarea lui ireproșabilă, 
de fiecare absență nemotivată. In aceste ca
zuri, ale absențelor nejustificate, făcute de 
cele mai multe ori din motive cărora cu greu 
Ie găsim calificativul potrivit,-plasarea locu
rilor de muncă se face cu lipsuri de efectiv, 
importante lucrări rămîn neexecutate în ter
men, acumulîndu-se neajunsuri ce conduc la 
scăderea eficienței muncii generale. Iată, 
deci, absența nemotivată ca o cale ce favori
zează mari daune colectivului, o abatere care 
diminuează eficiența strădaniilor depuse de 
alții — implicînd, de multe ori, eforturi în 
plus pentru a acoperi un gest de comoditate 
— o risipă neadmisă din bogăția fondului de 
timp, din avuția fiecărui colectiv.

O sumară privire asupra situației absențe
lor nersotivate din acest an, pe luni și sec
toare, la mina Petrila, ne conduce la conclu-

__________________________________

zia că nu s-a făcut totul pentru reducerea lor, 
pentru utilizarea la maximum a fiecărei frac
țiuni de timp în sarcina căreia a fost plani
ficată o cîtime din producția minei. In ase
menea situații este de neadmis ca factorii 
răspunzători să nu intervină cu promptitudi
ne, să nu acționeze în direcția îmbunătățirii 
coeficientului de utilizare a timpului de lu
cru. E adevărat, se constată pe parcursul a- 
nului o descreștere a absențelor 
natură, ca de exemplu de la 51 
în luna ianuarie, la 25 în luna 
(în cazul sectorului I), de la 174 
torul II), dovadă că acolo unde 
cientă preocupare pentru imprimarea spiritu
lui de disciplină pe suportul acelor atribute 
ce caracterizează muncitorul de tip nou, se 
obțin și roade bune. Dar, o situație favora
bilă colectivului se naște atunci cind, prin- 
tr-o muncă de educație susținută, risipa de 
timp creată de absențe nemotivate este eli
minată cu desăvîrșire. In 
re, ca de exemplu III și 
ția pozitivă înregistrată, 
neadmise de la o lună la 
că utilizarea timpului de 
prismă (a reducerii nemotivatelor) este, to
tuși, lăsată la voia întîmplării. Situația în 
care era de datoria factorilor răspunzători — 
conducerea sectoarelor, grupelor sindicale, or
ganizațiilor de tineret — sub îndrumarea și 
cu sprijinul direct al organelor și organizați
ilor de. partid, să intervină cu promptitudine, 
să prevină neajunsurile create prin lipsa de 
efectiv.

Este clar că orice acțiune ce-și propune re
ducerea cheltuielilor de producție, a risipei 
de orice natură nu poate să nu cuprindă

I. MUSTAȚĂ
(Continuare în pag. a 3-a)
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la principalii indicatori
tehnico-economici

Preparatorii din Lupeni au 
încheiat și luna octombrie 
cu rezultate remarcabile în 
îndeplinirea principalilor in
dicatori de plan. Planul- la 
producția netă a fost înde
plinit în proporție de 100,2 
la sută, iar producția marfă 
valorică în proporție de 101, 
la sută.

Printre sursele aducătoare 
de economii ale preparato
rilor se numără următoare
le : recuperarea globală a

fost îmbunătățită cu 1,6 
puncte, randamentul global 
cu 1,2 puncte. Plinind accen
tul pe calitatea producției 
preparatorii au reușit să îm
bunătățească cu 0,1 la sută 
cenușa globală, iar indicato
rul cenușa din cărbune spe
cial cu 0,3 puncte. Sînt re
zultate ce se înscriu pe co
ordonatele noilor obiective ale 
întrecerii ce se desfășoară 
în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii.

Lucrări menite
să asigure producția

viitoare

măsură, de 
a utilajelor 
din dotare, 
lucru, au

Prelucrarea la timp a în
tregii cantități de cărbune ce 
intră zilnic în preparație de
pinde, în bună 
buna funcționare 
și agregatelor 
Cunoscînd acest
fost executate revizii la de- 
cantorul nr. 2, cîntarul de 
100 de tone, Ia cazanul nr. 1 
de la centrala termică. S-au 
mai efectuat prelungirea lan
țului nr. 2 de special hidro- 
ciclant, schimbarea a 400 me
tri cablu purtător la funicu- 
larul 4-6, ramura principală, 
mărirea capacității de trans
port a liniei electrice de 500 
V de la tabloul de distribu
ție general la sectorul flota-

tie, rebobinarea unui motor 
de 55 kW, montarea a 10 
aeroterme șl multe altele.

Contribuție Ia realizarea 
celor enumerate mai sus an 
adus echipele conduse de Va- 
sile Răcășan, Tudor Mîndrea- 
nu, Vasile Mazăre, Ștefan 
Gyorgy, Teodor Matei, Va* 
sile Hateș, Andrei Drotzin- 
ger, loan Baican și altele a 
căror activitate este coordo
nată de maiștrii principali 
Gheorghe Enciu, Adrian Io
nici, Iiie Kalanyoș, Liviu A- 
vramescu, Ioan Moldovan, de 
maiștrii 
George 
Pis.

La Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală, luni du- 
pă-amiază a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comite
tul municipal București 
P.C.R., Uniunea Generală 
Sindicatelor din 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Comitetul Central 
al U.T.C. și Consiliul General 
A.R.L.U.S., cu prilejul 
de-a 55-a aniversări a 
Revoluții Socialiste din 
tombrie. •

La adunare au luat 
membri ai C.C. al P.C.R., 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, repre
zentanți ai organizațiilor obș
tești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, nume
roși oameni ai muncii din 

■ treprinderile și instituțiile 
pitalei.

Erau prezenți șefii unor 
siuni diplomatice acreditați la 
București și ’ alți membri ai 
corpului diplomatic, precum și 
membrii delegației Asociației 
de. prietenie sovieto-române, 
care ne vizitează țara.

In prezidiul adunării festi
ve au luat loc tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al 
lui Executiv, al l 
Permanent al C.C. 
prim-vicepreședinte 
liului de Miniștri, 
Rădulescu, membru 
tetului Executiv, al 
lui Permanent al C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con-
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siliului de Miniștri, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comite
tului Executiv al C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Petre Bla- 
jovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele : Comi
tetului de Stat pentru Econo
mia și ’ Administrația Locală, 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.G.R., .Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului 
General ' A.R.L.U.S., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-colo
nel Stenin Țîrcă, adjunct al mi
nistrului forțelor, armate, Ni
colae Matei, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., Paul Nagy, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C.- al- U.T.C., So
fia Pușcașu, vicepreședinte al 
Consiliului, popular, al munici
piului București, Gheorghe Io- 
nescu, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 
I, Gheorghe Velcescu, veteran 
al mișcării muncitorești din 
țara noastră, Laurențiu Fulga, 
prim-vicemresedinte al Uniunii 
Scriitorilor, Anica Din, țesă
toare la Uzinele textile „7 No
iembrie", Mihaela Antonescu,' 
studentă la Institutul medico- 
farmaceutic.

In prezidiu au luat loc, de

. asemenea, V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și I. S. Fiodorov, 
conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână, care se află in țara 
noastră cu prilejul manifestă
rilor consacrate aniversării

, Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, încadrat 
■ de drapelele de stat ale Re

publicii Socialiste România șî
U. R.S.S., era un mare portret 
al lui. Vladimir Ilici Lenin. A- 
lăturat, erau înscrise datele 
festive: 1917-1972.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste Români-a.

Adunarea a fost deschisă d.e
• tovarășul Nicolae Matei.

Despre semnificația celei 
de-a 55-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste ' din Oc
tombrie au vorbit tovarășii E- 
mil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii-.Sovietice la București.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri cu a- 
plauze.

In încheierea adunării fes
tive a fost prezentat un pro
gram artistic, la care și-au 
dat concursul mari ansambluri 
și artiști de frunte ai scene
lor bucureștene. .

(Agerpres).

Florea Tigoianu, 
Grozav și Nicolae

Victoria TOMESCU 
corespondent

0 aniversare scumpă
întregii omeniri progresiste

0 ILUSTRATĂ PE ADRESA...
Soartă haină

Am fotografiat acești 
tamburi cu cablu pentru 
liniile de telecomunicații in 
apropierea stației de cale 
ferată Pui. Așa după cum 
se poate distinge și din i- 
maginea pe care o înfățișăm 
cititorilor, timpul, anotimpu
rile, intemperiile și-au pus 
amprenta pe aceste valoroa
se materiale procurate din 
import cu apreciabile efor
turi valutare, lăsate in voia 
soartei pe marginea șoselei. 
Rolele cu prețiosul cablu se 
înfundă treptat în pămînt

în timp ce iarba care încol
țește în fiecare primăvară, 
desăvirșește procesul de in 
mormintare. Și nimeni — 
excepție făcind doar sal
cia pletoasă din apropiere, 
care mai scapă din cind in 
cind cite o lacrimă ! — spu
nem, nimeni nu simte nici 
o durere pentru acești bani 
ai statului, ai poporului li
sați pradă vintului, ploilor 
și uitării. Nici măcar între
prinderea de electrificare- 
centralizare căi ferate Bucu
rești, proprietara acestor 
cabluri!

Haină soartă!

N-o fi avut stăpîn ?
Piesa pe care o vedeți in 

imaginea alăturată nu este 
o epavă rămasă de la Po
topul lui Noe și nici măcar 
de pe urma vreunui ura
gan. Este ceea ce a mai ră
mas dintr-o remorcă de au
tocamion luată de ape în 
timpul inundațiilor de astă- 
vară. Se afla cind a fost a- 
dusă de viitoare — și dacă 
s-a oprit în Crivadia nu pu- 

' tea să vină de la prea ma
re distanță și nici stăpînul 
nu putea fi la prea mare 
depărtare — in stare bună 
confirmă localnicii). avea 
toate patru. cauciucurile, 
toate piesele; doar atîta că 
era cu roțile in sus. Acum, 
arată așa cum se vede în 
fotografie: o epavă părăsi-

tă, din ale cărei rămășițe se 
înfruptă cine vrea. Și stă- 
pinul (care probabil a radia
t-o din inventar ca urma
re a calamităților (!) nu are 
nici o remușcare pentru a- 
ceastă piesă care putea fi 
foarte simplu recuperată 
fără nici o pierdere. Acum 
se pune întrebarea: dacă 
adevăratul proprietar (care 
nu mai. poate fi indentificat) ■ 
s-a . spălat pe mîini de a- 
ceasta remorcă nu poate fi 
atribuită, partea care a mai 
rămas, unei unități socialis
te cu mai mult simț gospo
dăresc care s-o condițione
ze și să-i dea o întrebuința
re utilă ?

Consiliul popular ar tre
bui să-și spună cuvintul.

Zilele filmului
romanesc

In cadrul manifestărilor cul
turale prilejuite de aniversa
rea sfertului de veac de glo
rioasă existență a Republicii, 
la cinematografele din Petro
șani vor fi organizate, înce- 
pînd din data de 8 noiembrie, 
„Zilele filmului românesc". La 
cinematograful „7 Noiembrie'1 
vor rula filmele 
„Sfînta Tereza și 
„Pădurea pierdută", 
nile curate", „Felix 
„Drum în penumbră" și „Mi- 
hai Viteazul". De asemenea, 
vor fi prezentate și filmele 
documentare „Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Hunedoara și Alba" 
precum și „Avram Iancu — 
craiul munților". Cu ocazia 
rulării acestor filme cinemato
graful amintit, în colaborare 
cu Teatrul de stat „Valea Ji
ului" Petroșani, organizează 
prezentarea festivă a premie
relor. Astfel, în data 
iembrie, la ora 18, 
Ioc premiera festivă 
lui „Sfînta Tereza și 
Prezentări asemănătoare vor 
fi organizate și ,1a filmele „Cu 
mîinile curate" și „ Drum. în 
penumbră".

Cu prilejul rulării filmelor 
documentare „Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Hunedoara și, Alba" și 
„Avram Iancu — craiul mun
ților" cinematograful „7 No
iembrie", în colaborare cu Ca
sa de cultură, organizează o

artistice 
diavolii", 
„Cu mîi- 

și Otilia",

de 8 no
va avea 
a filmu- 
diavolii".

expunere privind obiectivele 
vizitei și urmările sale. De a- 
semenea, va avea loc și o 
prezentare festivă privind via
ța și lupta lui Avram Iancu, 
odată cu prezentarea filmului 
documentar cu privire la acest 
erou național.

La cinematograful „Republi
ca" vor rula — în cadrul a- 
celeiași acțiuni — filmele ,,Tu
dor", „Răscoala", și „Mitrea 
Cocor". Cu prilejul prezentă
rii acestor filme va fi realizat 
simpozionul intitulat „Lupta 
pentru independență și elibe
rarea socială oglindită în e-‘ 
cranizări cinematografice". 
Simipozion-ul va fi organizat cu 
sprijinul Comitetului munici
pal pentru cultură și educație 
socialistă.

Ih vederea mobilizării unui 
număr cît mai mare de spec
tatori la aceste filme au în
ceput să se difuzeze anticipat 
bilete în școli, întreprinderi 
și instituții. De asemenea, pen
tru asigurarea 
cinematografice 
ceste filme au 
nate numeroase 
uri, pe lîngă cele primite de 
la D.R.C.D.F. Timișoara.

„Zilele filmului românesc" 
se înscriu, cum spuneam în 
acțiunea de o amploare fără 
precedent dedicată aniversă
rii Zilei Republicii și care cu
prinde o suită de foarte vari
ate activități cultural- artis
tice și educative.

unei reclame 
eficiente la a- 
fost confecțio- 
afișe și pano-

împreună cu oamenii sovietici, cu forțele progresiste din 
întreaga lume, poporul român cinstește astăzi cu adincă bu
curie, cu cele mai alese sentimente de frățească prietenie 
cu popoarele Uniunii Sovietice, cea de-a 55-a aniversare a 
Marelui Octombrie. Prin semnificațiile ei profunde, sărbătoa 
rea gloriosului Octombrie roșu aparține întregii omeniri 
Salvele „Aurorei" care în dimineața zilei de 7 Noiembrie 
1917 au vestit lumii întregi victoria Marii Revoluții Socia
liste pe a șasea parte a planetei noastre, au marcat în ace
lași timp inaugurarea unei ere noi în istoria omenirii : era 
revoluțiilor proletare, a eliberării omului și națiunilor de 
exploatare și asuprire, era socialismului.

Eroicul proletariat rus,, în strînsă alianță cu masele 
muncitoare din Rusia, luptînd cu abnegație și devotament 
sub conducerea partidului făurit de Lenin a răsturnat puterea 
burgheziei și ipoșierimii, a instaurat puterea celor ce mun 
cesc și a făurit pentru prima dată în lume statul celor ce 
muncesc, statul socialist — o orînduire nouă, bazată pe mun
că, dreptate și echitate socială.

In celd cinci decenii și jumătate care s-au încheiat de 
Ia memorabilul eveniment ce marchează victoria Nîarii Re
voluții Socialiste din Octombrie, primul stat socialist din 
lume, Uniunea Sovietică a parcurs un drum glorios pe ca
lea făuririi socialismului și comunismului, demonstrînd lu
mii întregi marea forță transformatoare a marxism-leninis- 
mului, vitalitatea și superioritatea orînduirii socialiste în 
care s-a pus capăt pentru totdeauna exploatării omului de 
către om, asupririi și opresiunilor de orice natură. Statul so
vietic, fruct al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a gă
sit în poporul eliberat energia și resursele necesare pentru 
a învinge împotrivirea reacțiunii interne și intervenția impe
rialistă în primii ani ai instaurării tinerei puteri sovietice, 
apoi pentru a construi o economie nouă și a organiza so
cietatea pe baze noi, socialiste, iar în anii grelelor încer
cări a celui de-al doilea război mondial pentru a zdrobi ma
șina de război hitleristă, adueîndu-și aportul hotărîtor la sal
varea omenirii și a civilizației de la pericolul fascist. In pe
rioada postbelică munca pașnică, creatoare a popoarelor so
vietice, însuflețită de marile idealuri comuniste a transfor
mat Uniunea Sovietică intr-o putere de prim rang, caracte
rizată printr-un uriaș potențial economic, tehnico-științific și 
militar, cu o mare influență în viața internațională. înaltul

(Continuare în pag. a 3-a)
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Fotbal divizia A
STEAGUL ROȘU

1-0I

1

Note pe portativ

V. TEODORESCU

D e c e n-au (scat

Petro- 
clasa- 
Farti- 
după 

dintre

î

* jocului, 
meciului 

și și-au 
imposibili- 
mai mult,

JIUL

disci plinare dictate

O fază „în desfășurare, ca-

re pledează elocvent pentru

spectaculozitatea sportului

bărbăției — rugbiul.

Preparatorul Pe-

zare

Recenzie

Intr-o cabină5?

V.

Fotbal, divizia C Este Cristian râgaș

Tg. Jiu
do-

ziua de 5 noiem- 
orașului Lupeni

de 
atî-

@ Se suspendă pe o etapă 
dreptul de a organiza meciuri 
pe propriul teren echipei Pre
paratorul Coroești.

un cronicar 
informat și

comunicăm citito- 
măsurile sancțio- 
de acest for ju-

nu ni s-a comuni- 
cuvint in privința 
(care a stat atîta 

întrebării)

© Meciul Preparatorul Co
roești — Utilajul Petroșani va 
fi omologat cu rezultatul de 
3—0 în favoarea echipei Uti
lajul.

a CJ.E.F.S.

de transmisie"

IONESCU
___________________

i ' Păcat că erorile de arbitraj 
din meciul Steaua — „U"Cluj 
au frustat echipa Jiul 
șani de... locul 1 în 
snent ? După înfrîngerea 
lui, pe propriul teren, 
„egalul" de la Cluj 
C.F.R. și U.Ț.A., după penal- 
ty-ul Iui Naghi de la Tg. Mu
reș și acel echitabil 1-1, men
ținut pină spre sfirșitul me
ciului Steaua — „U" Cluj, Jiul 
era singura echipă de divi
zia A care acumulase 12 punc
te. Dar... roata norocului, du
pă cum spuneam, a primit niș
te „bețe" din partea unui ar
bitru incorect și Jiul trebuie 
să se mulțumească, momen
tan, cu locul al doilea... Pă
cat I

Merita Jiul să preja. din 
nou, „comanda" divizionare
lor A după meciul de dumini
că ? Categoric da. Partida cu 
„Steagul roșu" Brașov — con
siderată grea, avînd în vede
re valoarea recunoscută a 
oaspeților, dîrzenia cu care 
echipierii lui Adamache știu 
să-și apere șansele în depla
sare — a corespuns în între
gime așteptărilor. Cei ce au 
controlat „destinele" 
care au imprimat 
turnura favorabilă 
pus adversarul în i 
tate de a pretinde 
au fost jucătorii petroșăneni. 

Jiul, duminică, a făcut o 
partidă specifică de campionat 
aprig disputată, și-a jucat 
„cartea" cu ardoare, vizînd nu 
doar o simplă și obișnuită 
victorie ci confirmarea totală 
a unor bune evoluții, a jucat 
■parcă pe... solul trainic al e- 
chipelor care nu-și permit să 
„dea apă Ia moară" amatori
lor de surprize. Jiul a jucat, 
duminică, nu mai strălucit de- 
eît în alte ocazii, dar și-a fă
cut integral datoria, spre a 
dovedi tuturor că instalarea 
sa în „plutonul fruntașelor" 
nu e rodul intîmplării...

Privită prin această prismă, 
partida la care am asistat, În
cheiată cu un scor min|m> 
răspunde așteptărilor. Cre
dem că nimeni nu pronostica 
o victorie spectaculoasă a 
Jiului (oaspeții pefiind o echi
pă de mina a... treia!). Vor 
veni și acestea (ne referim la 
victoriile senzaționale, obținu
te de o manieră care să de
zarmeze pe oricine), categorfc 
vor veniI Cam ir» a doua ju
mătate a... returului. Disponi
bilitățile valorice ale actualei 
echipe jiullste atestă aceste 
prezumții... Deocamdată să ne 
mulțumim cu victorii l Cu vic
torii „minime!“.

...Cu excepția unei perioa
de din prima repriză, cțnd 
parcă asistam la un joc cu
minte, liniștit, de vacantă pe 
plaja de ia Mamaia (poate 
soarele să-i fi îmbiat pe cei 
„22" ‘ ...................
dominat categoric, a risipit 
căzii, și-a masat adversarul 
careu dar nu s reușit. să 
scrie decît o singură dată, 
min. 54. Muițeșcp e faultat 
Jenei la 17 metri de poarta 
lui Adamache, Libardi execu
tă lovitura liberă, puternic, 
portarul brașovean respinge 
defectuos și Rozsnai, pe fază, 
atent ca întotdeauna, reia cu 
capul In gol... Ocazii: Mulțes- 
cu (min. 8), Rozsnai (bară în 
min. 20), Ghergheli (min. 22), 
Szabados (min. 32), Stocker 
(min. 43) și altele.

Arbitrul N. Petriceanu 
(București) a condus următoa
rele formații: JIUL : Ion Ga
briel — Georgescu, TONGA, 
STOCKER, Naidin — NAGHL 
LIBARDI — Urmeș, Mulțescu- 
ROZSNAI, Szabados; STEA
GUL ROȘU: Adamache —■ 
Ivăncescu, JENEI, Naghi, An- 
ghelini — PESCARU, Balint 
(Șerbănoju) — Anghel, CA- 
DAR, Ghergheli, Gydrfi.

la... somnolentă!), Jiul a 
o- 
In 
în- 
în 
de

î I i I
i I i

REZULTATE; Steaua - „U“ Cluj 3-1 ; Steagul
roșu 1-0 ; Sportul studențesc - Universitatea Craiova 1-1 ; 
F.C. Argeș - Sport club Bacău 0-0 ; A.S. Armata Tg, Mureș - 
Dinamo 1-0; C.F.R. - U.T.A. 1-1; C.S.M. Reșița - Petrolul 
1-1; Farul - Rapid 0-1.

1.
2.
3.

4.
5,
6,
7.
8.
9,

10.
11.
12.
13,
14.
15,
16.

Steaua 
JIUL 
C.F.R, 
Farul
Steagul roșu 
„U" Craiova 
Dinamo 
U.T.A.
Sport club Bacău 
Petrolul
A.S.A.
F.C. Argeș 
Rapid
„U" Cluj 
C.S.M, Reșița 
Sportul studențesc

ETAPA VIITOARE : F.C. Argeș - Sportul studențesc; Sport 
club Bacău — A.S. Armata; „U" Cluj — Farul; Universitatea 
Craiova - Steaua; Steagul roșu - C.F.R.; Dinamo - C.S.M. 
Reșița; Petrolul - U.T.A.; Rapid - Jiul,

La Paris, Hie Năstase 
a fost învins de Tom Gor
man © Clujul va găzdui, la 
sfirșitui acestei săptăminf. 
„finalele" campionatului na
țional de juniori la gimnas
tică. La întreceri vor parti
cipa și tineri gimnaștf de la 
Școala sportivă Petroșani. 
Succes I @ Dnmitrlu II va 
juca Ia Rapid, Rămureanu la 
DJnamo Bucnrești. Schimb 
util ambelor echipe © Prin
tre rugbiștii convocațl de 
antrenorul Theodor Rădules- 
cu Ia „națională", în vede
rea meciului România — 
Franța (la Constanța) se nu-

mără șl petroșănenlf Dinu. 
Ortelecan, Constantin, Băr- 
gănnaș, ți Burgheiea @ An
trenorul Cornel Drăgușin re
marcă, alături de Sanieș, 
Beideanu, Aelenei și pe Roz
snai, autorul golului, pen
tru „egalul" naționalei de 
tineret obținut la Tirana. 
Deci, un debut cu dreptul in 
arena internațională al iul 
Adalbert Rozsnai © Să nu 
nl se considere intervenția 
o... imixtiune în treburile in
terne ale clubului Jiul, 
de întîrzierea debutului 
Szabados în „naționala" 
tineret a României uu e

spectatorilor prezenți, Ia o- 
ra 14 în tribunele stadionului 

'• „Jiul", duminică, le-a fost o- 
’ ferită o surpriză plăcută : fa

voritul lor, Mulțesicu, era in
clus în formație, deci — re
făcut după accidentul suferit 
la Craiova. Ineditul acestei 
apariții (pe care o excludeau 
pînă și cei mai optimiști su
porteri jiuliști) a condus la a- 
ceea că nimeni aproape nu a 

mai observat lipsa din for-

Stoian. 
se im- 

„buldo- 
în „avanposturile" Jiului, 

început să se 
întîmplat cu cei

mație d lui... Stan șl 
Mai tirzîu, cînd parcă 
punea prezența unui 
zer” 
spectatorii au 
întrebe ce s-a 
doi...

De ce n-au
și Stoian ? Pentru că — sim
plu — nu puteau să joace, 
ambii contractind, Ia ultimele 
antrenamente,... întinderi mus
culare.

Libardi execută lovitura
liberă, Adamache (în clișeu)

In scopul angrenării unui 
număr cît mai mare de ti
neri și tinere într-o competi
ție cu caracter de masă, Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Petro
șani, — în colaborare cu Co
mitetul municipal al U.T.C. 
a inițiat, in mai multe loca
lități ale Văii Jiului, crosul 
dotat cu cupa „Aniversarea 
Republicii".

Conform regulamentului, e- 
laborat în 
brie 1972, 
i-a revenit cinstea de a găz
dui primul concurs și tre
buie să menționăm că el s-a 
bucurat de o reușită depli
nă, țlnlnd seama că la start 
au fost prezenți peste 300 de 
sportivi, reprezentind toate 
școlile generale, liceul și 
grupul școlar minier din lo
calitate.

Iată pe primii trei clasați; 
clasele V-VI fete: 1) Floa
rea Ban ; 2) Maria Creini-
ceanu; 3) Jenica Ban, toate 
de Ia Școala generală nr. 5; 
clasele VII-VIII fete: 1) Li
liana Cherteș, Școala gene
rală nr. 1. 2) Anuța Siaicu; 
3 Maricica Căbuneanu, am
bele de la Școala generală 
nr. 3; clasele V-VIII băieți: 
locul 1 — Ion Vizi, Școala 
generală nr. 5; 2) Ilie Fe- 
renczi, Școala generală nr. 
6; 3) Iosif Nagy, Liceul de 
cultură generală; clasele IX- 
XII și anii I-1I1: 1) Gheor
ghe Catan. Liceul Lupeni; 2) 
Alexandru Jianu, Școala pro
fesională ; 3) Adrian Raicu,
Liceul Lupeni.

La buna desfășurare a con
cursului un prețios ajutor și 
l-au adus și profesorii de e- 
ducație fizică Mihai Golu
bov, Petre Stoica, Ion Nicu- 
la, Victor Șandru și alții.

Duminică, 12 noiembrie 
a.c., crosul „An'versării Re
publicii" se va organiza In 
orașul Petroșani.

S. BALOI

respinge pină In... capul Iui 

Rozsnai țL. gol 1 1—0

Poto: Ion LICIU

novat... Szabados. Se cerea 
utilizarea lui, spre a confir
ma, mai mult, în ultimul 
timp, în echipa sa de club. 
Jiul Petroșani I @ Poloiștii 
de la Dinamo au fost detro
nați de pe „soclul" titlului, 
după... 15 ani I © In apri
lie 1973, se pun in vînzare, 
in R. F. a Germaniei, bile
tele pentru... întrecerile 
campionatului mondial de 
fotbal de la Miinchen @ E- 
clnpa Zaria Voroșilovgrad, o 
echipă anonimă, nepretenți
oasă, a cîștigat campionatul 
de fotbal al U.R.S.S.!

Știința Petroșani a învins
Pandurii

o „si©a 

căzătoare** ?

Sancțiuni
>

de comisia de fotbal

Abaterile disciplinare din 
meciurile Preparatorul Petrila 
— Minerul Vulcan și Prepa
ratorul Coroești — Utilajul Pe
troșani au fost — după cite 
sîntem informați — analizate 
in comisia de fotbal a Consi
liului județean pentru educație 
fizică și sport. Sîntem în mă
sură, acum (cu o întîrziere de 
care nu ne făceam nicicum vi
novății să 
rilor noștri, 
nare dictate 
dețean :

Echipa
pierde dreptul de organi- 

a meciurilor pe teren pro- 
timp de patru etape. A.S. 

Preparatorul va putea să-și 
dispute, in continuare, parti
dele pe alt teren, Ia cel puțin 
20 km distanță de localitatea 
de reședință.

@ A.S. Preparatorul Petrila 
este obligată să suporte plata 
baremului pentru arbitraj.

© Jucătorii Nicolae Costea 
și Glieorghe Costea de Ia Pre
paratorul Petrila sînt suspen
dați din activitatea competiți- 
onală 8 etape și, respectiv, pe 
timp de un an calendaristic.

•ir
Dincolo de faptul că sanc

țiunile erau necesare, fiind o 
urmare firească a unor fla
grante încălcări a disciplinei 
sportive, ne surprinde faptul 
că cei împotriva cărora s-au 
luat măsuri (ne referim Ia re
prezentanții A.S. Preparatorul 
Petrila) nu au fost nici mă-

car chemați la......... judecată".
Oricum, asupra a ceea ce se 
întîmplă în această asociație 
sportivă din Petrila, care re
fuză să-și mai trimită echipa 
de fotbal în competiție ( 1 ? 1) 
vom reveni, în curînd, cu a- 
mănunte...

Altceva : 
cat nici un 
rezultatului 
limp sub semnul 
dintre Preparatorul Petrila și 
Minerul Vulcan. Rămîne va
labil cel înregistrat 1

In Editura Stadion a apă
rut, de curînd, prefațată elo- 
giațiv de însuși... Belphe
gor ( alias Radu Cosașu) 
cartea „Intr-o cabină de 
transmisie" de Grigore Ili
sei.

Crainic reporter deosebit 
de subtil, posesor al unui vo
cabular elevat, moldovenesc, 
ieșeanul Grigore Ilisei (de 
fapt, originar din Fălticeni) 
e cunoscut, celor ce urmă
resc la radio transmisiile spor
tive, din 1968, și îndrăgit 
pentru timbrul cald cu care 
„toarnă" fotbal în microfoa
nele stadioanelor, fotbal îm
bibat. cu metafore din cele

mai strălucite... Cartea sa — 
secvențe reale, ordonate în- 
tr-o cronologie strictă (pa- 
re-se, autorul a ținut să ne 
arate, cu precizie, de cînd se 
află în apropierea sportului 
— rege) — ne introduce în- 
tr-o atmosferă tumultoasă, în 
care simți, în urma fiecărei 
fraze parcurse......sufletistul"
care și-a lăsat cîte ceva din 
ființa sa în transmisiile pe 
care le-a făcut de la Con
stanța sau Bacău, Arad sau 
Helsinki. Stilul cărții (excep
ting unele „prețiozități" par
că înadins căutate spre a e- 
pata) e captivant, alert, vo
lumul t.e antrenează, te ține 
alături, iți forțează memoria 
și-ți aduce... aproape meciuri 
mai mult sau mai puțin me
morabile, oricum transmise 
cu simț și afect...

„Eroi" contemporani ai 
stadioanelor noastre, întîm- 
plări semnificative își găsesc 
în Grigore Ilisei 
atent, sensibil, 
foarte... citibil.

Desfășurată pe terenul din 
Aninoasa, într-un... neînțeles 

I anonimat, partida a plăcut, to
tuși, prin dîrzenia cu care ju
cătorii ambelor echipe și-au 
disputat șansele șl prin abun
dența fazelor de gol, mai a- 
Ies că timpul frumos îmbla, 
parcă, la... spectacol.

Dornici de o victorie 
să-i reabiliteze cît de cît, 
denții au intrat hotărîți 
teren, instalindu-se din 
mele minute în jumătatea de 
teren a oaspeților ataclnd, u- 
neori, chiar și cu 10 oameni. 
La mijlocul terenului. Bulbu
cau și în special Grizea au 
fost adevărate „pistoane" care 
au împins mingile mereu îna
inte, cînd pe aripi cînd In ca
reul oaspeților însă, deși corn- 
binînd frumos în cimp, cu u- 
nele subtilități care nu oricînd 
se pot vedea pe stadioane, în 
fazele de finalizare studenții 
se pripesc sau încetinesc rit
mul, dînd posibilitatea apără
rii adverse să se replieze. 
Spontaneitatea și viteza de 
reacție nu-i prea caracterizea
ză pe atacanti acolo unde 
trebuie, în careu, ci undeva 
în afara lui. Intr-o zonă mai 
puțin periculoasă, improprie 
înscrierii golului.

Insistența studenților se con
cretizează oarecum destul de 
repede pe tabela de marcaj. 
După ce in min. 7, Ștefan tra
ge de aproape în portar, în 
min. 10. Alexandront șutează 
din poziție bună, puțin pe 
Ungă bară, ca mai apoi în 
min. 14 David să rateze inter
cepția, la o minge respinsă de 
portar. Un minut mai tîrziu 
însă mingea nu mai ocolește

care 
stu

pe 
pri-

poarta. Bulbucau înalță o min
ge în careu, sare un apărător 
și o „șterge" puțin ca să... 
ajungă la Ălexandroni, care 
nu mai stă mult „pe gînduri" 
și șutează sec: 1-0.

Primirea golului îi determi
nă pe oaspeți să iasă în a- 
tac, desfăcîndu-și ceva mai 
mult sistemul defensiv, lucru 
de care profită studenții, în
scriind destul de repede încă 
două goluri i în min. 23 Faur 
primește o pasă de la David, 
driblează doi apărători și din 
apropiere înscrie nestingherit; 
2-0, iar în min. 30, cînd Ale- 
xandroni profită de bîlbîiala 
apărării adverse, scorul se 
majorează la 3-0.

Văzîndu-se deja în postura 
de cîștigători, studenții 
permit cîteva momente 
respiro și oaspeții nu se Iasă 
prea mult rugați, dominînd cate
goric ultimele 10 minute din 
prima repriză cînd au și în
scris un gol prin Neluș, în 
min. 42.

După pauză, jocul devine 
ceva mai „tare", în sensul că 
ambele echipe devin adeptele 
unui joc mai... bărbătesc, fa
zele alternînd de Ia o poartă 
la alta. Singurul gol al aces
tei reprize este înscris în min. 
71 cînd Grizea execută o lo
vitură de colț cu efect, porta
rul nu intervine crezînd c-a 
ieșit afară și Faur, reia cu 
capul: 4-1. Un gol perfect va
labil, deși îndelung și brutal 
chiar contestat de. 
din Tg. Jiu...

A arbitrat foarte 
Sanfrancisco

își 
de

I

jucătorii

bine Gh.
Rm. Vîlcea.

Vasile MOLODEȚ

Vestea s-a răspindit ra
pid. Foarte rapid. Deci, du
pă un an de activitate în di
vizia A, Cristian Făgaș de 
la Jiul a solicitat clubului, 
care l-a lansat în marele 
circuit al valorilor, dezlega
rea, optînd pentru aceeași 
echipă de la care a prove
nit : Știința Petroșani. In 
aceleași condiții — de bu
nă înțelegere — în care 
Eugen Iordache l-a promo
vat în A, prof. Gheorghe 
Irimie l-a readus pe Făgaș 
în divizia C... Apare, instan
taneu, o întrebare: s-a do
vedit într-adevăr, Cristian 
Făgaș o neinspirată „încer
care" ( 
movări 
sar să 
tentică 
re nu 
soartă ?
lim dacă a fost, cu adevă
rat, o „stea" Cristian Fă
gaș... Da, a fost. Făgaș a fost o 
„încercare" reușită. De ce a 
„căzut” în final Făgaș ? Nu 
încap decît, două răspun
suri, convergente, la aceas
tă întrebare, ambele vi- 
zînd „moral-volitivul" celui 
în cauză • primul — promo
varea fiind prea explozivă 
și elogiată. Făgaș a 
că ceea ce știe din
C e... arhisuficient 
divizia A; secundul 
conjunctura actuală a echi
pei Jiul, Făgaș în 
tripleze eforturile 
„prinde" „11-Ie" 
s-a retras în C, 
să— transpire pentru un loc 
sub soarele diviziei A!

(ca atîtea altele pro- 
i eșuate) sau e nece- 

fie considerat o au- 
i „stea căzătoare" ca- 

putea avea altă...
Mai întii, să slăbi

La Lupenî — într-un cadru 
ambiant parcă primăvăratec 
și în fața unei asistențe depă
șind proporțiile celei obișnui
te, deci inițial a existat o con
junctură care promitea un 
spectacol agreabil, antrenanț 
— s-a disputat partida de fot
bal Minerul — Mureșul Deva, 
un adevărat derby al seriei a 
VIII-a a diviziei naționale C.

...Se apropie ora începerii 
meciului. O anumită stare de 
surescitare — determinată, se 
pare, de faptul 
localnici doreau 
ca, în acea zi, 
demolarea unei 
potrivit căreia 
vorită nu știe ■ 
ciurile-cheie" 
timp să vadă 
ma înfrîngere a Mureșului De
va — începuse deja, să se in
staleze în 
considerente 
gă, stîrnită 
supunere :...
bitrul va favoriza echipa oas
pete și... dacă, cumva, foștii e- 
chipieri ai Minerului (Precup, 
Macavei II, Uilecan) vor fi... 
„aranjat" ceva cu prietenii 
lor din actuala echipă a Mi
nerului (1 ? I). Surescitarea e- 
ra vădită, mai ales, în suspi- 

cu care — —'— 
evoluție 
Minerul,
cu care

pînă Ia extrem a unei răbdări 
și așa destul de încercate... Se 
aude că arbitrul nu vrea să 
fluiere începutul partidei, în- 
trucît medicul echipei locale 
nu și-a făcut încă apariția la 
stadion... In sfîrșit, Ia ora 11,13 
cele două formații, împreună 
cu „cavalerii fluierului" își fac 
apariția pe gazon.

pe o parte pe alta a terenu
lui. Sub privirile oblăduitoare 
ale cîtorva „oficialități" 
incinta 
mai că 
dicului 
lă dar 
ză"

din 
terenului, care nu nu- 
îi trec cu vederea me- 
întîrzierea incalificabi- 

se fac că nu „sesizea- 
izul de alcool pe care a- 

cesta îl răspindește în preaj- 
mă-i I (Nu-i așa, tovarășe

crezut 
divizia 
pentru
— în

loc să-și 
spre a 
de bază, 
incapabil

— determinată, 
că spectatorii 

cu ardoare 
, să asiste la 

vechi păreri, 
echipa lor ia

să joace „mo
și în același 
„pe viu" pri-

tribune. Acestor 
Ii se mai adan- 

din senin, o pre- 
dacă, cumva, ar.

ciunile 
itoarea 
chipei 
specția 
rezultatul final al partidei...

...Ora 11. Din secundă în 
secundă trebuie să apară în 
teren arbitrii și cei 22 jucă
tori. Stadionul „vuiește". Punc
tul culminant al încordării 
nervoase este atins peste 10 
minute. Ce se întîmplă Ia 
„subsol": n-au sosit încă ar
bitrii, se pune la cale ceva ? 
Rumoarea crește. încep apos
trofările, urmare a’ „întinderii"

se privea vi- 
firească a e- 

în circum- 
se pronostica

Al

Aplauzele, Ia adresa acesto
ra sînt amestecate cu repro
șuri. Publicul nu știe cine-i 
de vină și admonestează, în 
egală măsură, pe toți cei din 
teren, pentru nejustificata în
tîrziere. „Autorul" acesteia ?... 
Medicul echipei locale, al jo
cului de fapt (în lipsa căruia, 
partida nu s-ar fi putut dis
puta, echipa oaspete cîștigînd 
prin... neprezentarea gazdelor I!) 
— dr. Cornel Brand. Specta
torii continuă însă să-l apos
trofeze pe arbitrul meciului, 
V. Grigorescu din Craiova, 
„vinovat" (I I) de lipsurile or
ganizatorice ale conducerii a- 
sociației lor sportive, în timp 
ce adevăratul „autor" al at
mosferei fulminante din tribu
ne se plimbă nestingherit de

Constantin Năstase, că me
dicul Cornel Brand merita să 
fie trimis acasă, pentru sta
rea în care s-a prezentat, cu 
întîrziere, spre a 
sistența medicală 
stadion, mai ales 
pierea sportivilor 
fostul medic al
Și... într-o atmosferă încărca
tă, explozivă, specifică parcă 
marilor stadioane argentinie- 
ne, s-a disputat întregul meci. 
Cînd, înainte de pauză, arbi
trul a fluierat întreruperea re
gulamentară a partidei, cu... 
13 minute mai devreme (o re
gretabilă dar firească eroare, 
conducătorul jocului uitînd, 
în viitoarea spiritelor încinse, 
că n-a dictat începerea li 
ora 11 fix spectatorii — o bu-

asigura a- 
necesară, Ia 
că în apro- 
venise și... 
echipei ?...).

na parte a acestora, se sub
înțelege că nu generalizăm — 
au intensificat „canonada" 
nesportivitățil și a lipsei 
ospitalitate începută cu 
ta timp înainte.

...Finalul meciului. Cele
uă echipe au terminat partida 
la egalitate. Bineînțeles, „tru
pa" spectatorilor recalcitranți e 
„ofensată" de comportarea ar
bitrului care nu a acordat 
gazdelor două „goluri" și pre
tinde... „vendetta"... Revenim 
cu o precizare : ambele punc
te înscrise suplimentar de iu- 
peneni nu puteau fi, în nici 
un caz, validate, fiind marca
te in condiții neregulamenta
re de joc...

Și, uite-așa, din pura vină a 
organizatorilor 
conducerii A. 
peni, în jurul 
care promitea 
fotbalistic de 
țesută o 
tă, grea, 
rite care 
cui celor 
tea unui 
a fost deci alterată din vina 
unor spectatori certați total
mente cu disciplina, repetăm — 
„instigați" la maniiestărl re
probatoare de înșiși organiza
torii meciului (direct sau indi
rect).

Pînă cînd ? Ne întrebăm în
că o dată, pînă cînd se va 
menține o atare atmosferă pe 
stadionul (și în jurul acestuia) 
din Lupeni ? Organele locale ale 
puterii de stat ne pot informa 
cînd va fi întronată și pe sta
dionul din Lupeni o atmosfe
ră propice desfășurării în con
diții firești, normale, a unei 
partide de fotbal autentic ?

meciului, a 
S. Minerul Lu- 
unei întîlnirî 
un spectacol 

calitate, a fost 
atmosferă fulminan- 
au fost incitate spi- 
au influențat și jo- 
două echipe. Călită- 
prezumtiv spectacol

V. T.

IBl sa
i
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respectarea independenței și suveranității

sentimentele întregului popor, român, de 
prietenie față de popoarele Uniunii Sovieti- 
Jiului adresează oamenilor sovietici felici-
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PASTRIND MEMORIA
Pentru ca „umbra" să nu

în urmă a condus

învolbu-

ATITUDINI

Cartea prin poștă

I

dispus și si- 
A-P. intră în 
întîmpinat ca săturat să lucrez 

tău !
înțeleg. Aurele.

îl fixă cu privirea oa- 
buiinăcit. Apoi, de-

co
rn

ar î 
care 
cum 
i imp.
Și

ii u mai

cvi
așa 

atîta

șe- 
a

Ulia- 
năs- 
între 
casă 

Colinele

politicg- 
dar ne- 

cadre- 
acestor

oraj de. pe; 
care sint le-

tuturor să-și revină așa

sarcinile

didactice, au îdus 
prin autodotare. Trebuie 

cabin e-

aceluia care cu 55 de ani mai fie umbră
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nivel al industriei sovietice, progresele obținute în agricul
tură sint reflectate de înaltul nivel at dezvoltării forțelor de 
producție, de puternicul avint al întregii economii a Uniu
nii Sovietice. In același timp realizările științei sovietice se 
situează Ia loc de frunte pe plan mondial în domenii de ma
ximă importanță ale progresului științific contemporan cum 
sint folosirea pașnică a energiei atomice, tehnica laserelor, 
electronica, explorarea Cosmosului. Concomitent cu dezvol
tarea economiei, științei și culturii, crește în ritm rapid ni
velul de trai material și spiritual al poporului sovietic.

Oamenii muncii din România, ca buni vecini, prieteni și 
tovarăși se bucură sincer de aceste succese care prezintă o 
importanță deosebită pentru întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului, progresului și păcii.

Prietenia și solidaritatea internațională dintre popoare
le român și sovietice, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice are trainice și a- 
dînci rădăcini în trecutul istoric. Masele largi ale poporului 
nostru au salutat cu entuziasm victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, au desfășurat ample acțiuni de sim
patie și solidaritate cu tînăra Putere sovietică, numeroși fii 
ai poporului român participînd cu arma în mină Ia apărarea 
și consolidarea cuceririlor revoluției proletare. In acest con
text se înscriu și acțiunile de mare amploare ale minerilor 
din Valea Jiului care, însuflețiți de exemplul proletariatului, 
rus, salutînd cu entuziasm victoria revoluției socialiste din 
Rusia, s-au ridicat la luptă cu o vigoare deosebită pentru a 
scutura jugul robiei și a se elibera din neagra mizerie ca
pitalistă.

Partidul nostru s-a pronunțat ferm, încă de la consti
tuirea sa pentru relații de bună vecinătate și alianță cu pri
mul stat al muncitorilor și țăranilor. Prietenia și alianța fră
țească dintre popoarele român și sovietic a iost cimentată 
prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici 
pe eîmpuriie de luptă pentru eliberarea completă a teritoriu
lui României, în marea bătălie pentru zdrobirea fascismului. 
Această prietenie a căpătat dimensiuni noi ca urmare a dez
voltării continue, pe toate planurile a relațiilor dintre cele 
două țări. Noul tratat roroâno-sovietic deschide perspective

și mai largi pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie, a- 
Hanță și colaborare dintre cele două țări. „PARTIDUL CO
MUNIST ROMÂN ȘI GUVERNUL ROMAN — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — DAU O ÎNALTA APRECIERE RELAȚI
ILOR FRĂȚEȘTI CU P.C.U.S. ȘI GUVERNUL UNIUNII SO
VIETICE ȘI SÎNT HOTĂRITE SA ACȚIONEZE ȘI ÎN VIITOR 
6U TOATA FERMITATEA PENTRU ÎNTĂRIREA ȘI DEZ
VOLTAREA LOR CONTINUA PE BAZA PRINCIPIILOR MAR 
XIST-LENINISTE, PENTRU CIMENTAREA TRAINICA A PRIE
TENIEI ROMANO-SOVIETICE, CEEA CE CORESPUNDE IN
TERESELOR GENERALE AIE SOCIALISMULUI ÎN LUME".

Timpul care s-a scurs de la victoria Marii Revoluții So
cialiste a înregistrat mari transformări revoluționare în în
treaga lume. Ideile gloriosului Octombrie triumfă pe toate 
continentele însuflețind lupta popoarelor pentru înlăturarea 
regimurilor exploatatoare, pentru instaurarea orinduirii so
cialiste. După Revoluția Socialistă din Octombrie s-au des
prins din lanțul capitalist marea Chină Populară, care joacă 
un rol tot mai important pe ar ena mondială, o seamă de țări 
din Europa. Asia și America Latină. Sistemul socialist, care 
cuprinde 14 state, a determinat schimbări radicale in rapor
tul de forțe pe plan mondial, creindu-se posibilități reale ca 
forțele antiimperialiste să asigure pacea între popoare. Des
trămarea sistemului colonial, proces care a început odată cu 
Revoluția din Octombrie, a avut drept rezultat apariția unui 
mare număr de state independente care au un rol tot mai 
important in viața politică internațională. Pretutindeni în 
lume se maniiestă puternic hotărîrea popoarelor de a pune 
capăt politicii imperialiste de agresiune și dominare a altor 
popoare, de a lichida focarele de război, de a se stabili în
tre toate statele relații sănătoase, bazate pe deplină egalitate 
în drepturi, pe 
fiecărui stat.

împărtășind 
caldă și sinceră 
ce, minerii Văii 
țări din toată inima și urări de noi succese în opera de 
construire a comunismului, in lupta pentru pace in întrea
ga lume.

Prin-lr-o semnificativă: coin
cidență privind efectul educa
tiv al procesului de învăță- 
mînt, adunarea generală a or
ganizației do partid pentru da
re de seamă și alegeri de 
Liceul industrial Petroșani

la 
â 

avut loc într-una din zilele în 
au 

am-

Panoramic livezenean la coniluența celor 
(de est și de vest).

f oto : Ion ILINESCU

care elevii și profesorii 
contribuit cu rodnicie In 
pla acțiune patriotică de re
coltare a produselor agricole 
de toamnă. De altfel, acest e- 
lan este o canstantă în activi
tatea liceului — în cei doi ani 
care nu trecut s-au însumat 
peste 45 000 ore de muncă pa
triotică, ceea ce indică pro
gresul înregistrat în ce priveș
te rolul formativ al învăță- 
mîntului, pregătirea prin și 
pentru muncă a elevilor.

S-ar putea spune că în adu
narea generală a comuniștilor 
do la acest liceu s-a între
prins o analiză aproape com
pletă a activității complexe de 
instruire și educare. Ar fi fost 
completă dacă s-ar fi insistat, 
mai mult asupra instruirii prac
tice a elevilor, componentă, 
după cum se știe, deosebit de 
importantă în profilul școlar 
— absolvenții Liceului indus
trial minier din Petroșani fi
ind încadrați în producție. Da
rea de seamă a evidențiat cî
teva rezultate pozitive în a- 
cest sens : 27 de absolvenți au 
reușit la examenul de admi
tere în învățămîntul superior; 
toți absolvenții au primit re
partizări in sectoarele minie
re. Evident, aceste succese nu 
sînt altceva decît un efect al 
calității procesului de învăță
mînt, dar, limitîndu-ne numai 
la practica în producție a ele
vilor, constatăm deficiențe ce 
se cer eliminate. Doar îng. 
Vasite Goanță s-a referit la â- 
ceste aspecte opînînd că prac
tica în producție este slabă și 
aceasta din cauza întreprinde
rilor care nu-i acordă sufici
entă atenție. — elevii sînt re-

partizați în grija muncitorilor 
fără pregătire profesională și 
efectuează munci necalificite. 
In aceste condiții, spunea vor
bitorul. practica iși pierde va
loarea, pentru că elevii tre
buie sii cunoască întregul flux 
tehnologic, nu numai o parte 
din el. Desprindem atît neîn
țelegerea exac’ă din ■■>*rfe.| ••

generale 
pentru dări

■A'

nităților economice asupra ros
tului practicii în producție a 
viitoarelor cadre pe care le 
vor arma peste un număr de 
ani, cît și o slabă legătură a 
școlii cu întreprinderile.

Dar în adunarea de partid 
au fost semnalate mai mul! 
bunele rezultate obținute în 
ultimii doi ani — amenajarea 
atelierelor-școală, a laboratoa
relor, activitățile practice ale 
elevilor care, îndrumați de ca-

drele 
nomii 
să semnalăm existența 
tutui de științe sociale, foarte 
util pentru pregătirea 
ideologică a elevilor, 
cesar și perfecționării 
lor didactice. Asupra 
aspecte ale învățămintului s-au 
oprit profesorii Ionel Pădurea
rm. Florica Muștean, E. Gyorg) 
loan LSpădnș, Francisc Marz. 
și Severian Groza, director’ll 
icolii Anton Popescu. Discu
țiile ou arătat necesitatea im
pulsionării activității educative 
i organizațiilor U.T.C. și a 
laborării mai sistematice 
profesorii — dirîgințl.

Tovarășul Loghin Popa, 
ful secției organizatorice. 
Comitetului municipal de partid, 
a apreciat că in școala 
au fost, obținute bune rezul
tate în procesul do învățămînt, 
iar cu acțiunile patriotice ■ - 
în caro se reflectă munca de 
instruire și educație - Liceul 
industrial minier se poate mîn- 
dri. Adunarea generală a co
muniștilor de la această insti
tuție de învățămînt. a dovedit 
combativitate și exigentă față 
de sarcinile importante ce re
vin școlii în procesul du in
struire și educare a viitorilor 
muncitori cu înaltă calificare, 
în pregătirea lor practică. Toa
te rezultatele bune ale Lice
ului industrial minier Petro
șani au la baza lor responsa
bilitatea comuniștilor, a cadre
lor didactice, față de sarcinile 
pe care partidul, statul nostru 
le pun acum în fața învăță- 
mlntului profesional și a li
ceelor de specialitate.

la izbîndă Marea Revoluție
Socialistă

Acum cîtva timp am fost 
pentru prima oară în Uniunea 
Sovietică. Cunoșteam, desigur, 
de mai înainte, ca atîtea mi
lioane de oameni din lumea 
întreagă, numele lui Lenin, 
locul pe care îl ocupă în is
toria omenirii și studiasem 
multe din lucrările lui.

Dar cînd i-am vizitat patria, 
am avut impresia că aud des
pre Lenin pentru prima oa
ră. II recunoșteam din cărți, 
pretutindeni și în toate, in 
'nenumărate ipostaze : în ma
nivele blocuri de locuințe 
din Moscova, în uriașele u- 
zine, care lucrează nu pen
tru profiturile unor particu
lari ci pentru binele oameni
lor, în biblioteci, în paginile 
ziarelor cu știri despre rea
lizările științei și culturii, în 
excelentele instituții de în
vățămînt superior unde în
tregul proces didactic este 
pus în slujba, păcii și progre
sului. Și mai ales îi recu
noșteam. chipul în oamenii 
sovietici născuți în noua so
cietate, pentru făurirea că
reia el a făcut atît de mult.

Sînt în Uniunea Sovietică 
minunate locuri istorice, mu
zee, case memoriale legate de 
memoria creatorului primului 
stat socialist din lume, 
porul, sovietic 
pietate tot ce amintește 
marele Lenin 
purtată 
pera sa 
o nouă

Vizita
Central V. I. Lenin din Mos
cova, la filialele sale din Le
ningrad și Ulianovsk cit și 
la unele case memoriale, mo
numente, locuri unde a trăit 
și muncit marele om, ne-a 
prilejuit o trecere în revistă 
concretă a unei vieți cloco
titoare, consacrată în totalita
te cauzei celor ce muncesc, 
înfățișarea vieții, și activită
ții sale în strînsă legătură cu 
principalele evenimente isto
rice, permite o înțelegere 
profundă a rolului lui Vladi
mir Ilici în diferitele perioa-

Po- 
păstrează cu 

de 
și dragostea 

față de viața și o- 
capătă în acest an 
semnificație.
făcută la Muzeul

de ale dezvoltării mișcării re
voluționare.

De la orașul natal 
novsk, casa in care s-a 
cut și cea unde a trăit 
anii 1878-1SS7 (astăzi 
muzeu) și pînă la 
Gorki de lingă Moscova, un
de și-a trăit ultimele clipe 
ale vieții se poate scrie o 
întreagă epopee istorică.

In această epopee nu poți 
să nu constați, de pildă, e- 
venimentele istoriei moderne 
din minunatul 
malurile Nevei 
gate nemijlocit de activitatea 
revoluționară a lui Vladimir 
Ilici. Din cele peste 50 de 
muzee și case memoriale, ce 
se găsesc aici — fapt 
ce-i conferă orașului o dublă 
atracție, cele care păstrează 
memoria lui Lenin sînt asal
tate de vizitatori. Este o re
cunoaștere și o confirmare 
firească a tot ceea ce Lenin 
a gîndit și înfăptuit aici în 
orașul care-i poartă astăzi 
numele.

După cum. se cunoaște, ul
timii ani. ai vieții, Lenin și 
i-a petrecut la Moscova, in 
fruntea statului, nou creat de 
el.

Și aici, ca și la Leningrad, 
sint: numeroase locuri istorice 
legate de memoria sa. Dacă, 
însă, un oaspete al Uniunii 
Sovietice și-ar propune să 
viziteze toate locurile legate 
de numele lui Lenin, iar tre
bui 
rate 
este 
..Pe 
nea 
gime în cuvintele lui, care îl 
cuprindeau așa cum teaca 
cuprinde sabia. Era simplu și 
drept, ca tot ce spunea. Ero
ismul lui e aproape cu desă- 
vîrșire lipsit de strălucire 
exterioară... este eroismul, o- 
mului care a renunțat la toate 
bucuriile vieții 
muncii neobosite 
circa oamenilor."

nu. mai puțin de o jumă- 
de an. Din cele văzute 
greu să-i faci portretul. 
Lenin îl găsești — spu- 
Maxim Gorki — în intre-

de dragul 
pentru feri-

Stelian POPESCU

Vesel, bine 
gur pe sine, 
atelier. El fu 
de obicei:

— Bună dimineața, Aurele, 
astăzi am treabă la... Fireș
te că n-am timp de lucru, te 
rog pe tine. Știu că îți ră- 
mîne destul timp.

A.P. zîmbi. „Iarăși? 1" încu
viință totuși, și punîndu-și 
halatul, trecu în fațh mași
nii. „Măcar controlează-ți fișa 
și dă-o maistrului!” Nu mai 
am timp azi, Aurele. Mă în
cred în tine... La revedere! 
— și O.V. se făcu nevăzut.

Marți dimineața, apăru O.V.
— Bună dimineața Aurele. 

Ce se aude cu piesele melc, 
le-ai dat maistrului ?

— Nu le-am făcut.
„Șeful" spuse cu bunăyoin-

mă grăbesc și n-am timp de 
pierdut ?!

— M-am
și în locul

— Nu te
— E foarte simplu. De aici 

înainte, nu mai sînt de a-

cincisprezece ani
Librăria „Cartea prin poș

ta" a devenit, în cei cincispre
zece ani de existență a sa, 
cunoscută, familiară iubitorilor 
de lectură din întreaga țară 
Ea are, în prezent, 50 000 de 
cumpărători permanenți. Abo- 
nații 'ei sint oameni de vîrste 
și profesiuni diferite: munci
tori, tehnicieni, ingineri, ță
rani cooperatori, medici, cadre 
didactice, elevi si studenți jetc. 
Zilnic, pe adresa lor, sînt ex
pediate între 300 și 1 000 de 
colete, cu lucrările solicitate 
— volume social-politice, do 
știință și tehnică, de beletris
tică și artă. Un exemplu sem
nificativ privind creșterea ac
tivității acestei unități de di
fuzare , a tipăriturilor, cores
punzător gradului tot mai 
înalt de cultură a maselor, 
cererii lor sporite de carte — 
de la un plan de desfacere de

700 mii Iei, realizat în aniil 
înființării sale, librăria „Car
tea prin poștă" a ajuns — în 
■1972 — la un volum de vîn- 
zări de 7 500 000 lei.

Librăria amintită asigură a- 
bonaților săi și o informare 
permanentă asupra noutăților 
editoriale, informare care se 
realizează prin aproximativ 
950 000 materiale de populari
zare : buletinul lunar 
noi”.

„Cărți 
prospecte, liste cu lu

crări existente în depozit sau 
care vor fi editate în curînd.

Pentru anul viitor, librăria 
„Cartea prin poștă" își propu
ne o sporire cu 10 000 a nu
mărului de abonați perma
nent scurtarea perioadei de 
livrare a coletelor, și înfiin
țarea, sub egida ei. a unor 
standuri de cărți în mari în
treprinderi și instituții.

(Agerpres)

publicitate
Familiile BOYTE, BEREK- 

MERI, BORTIȘ mulțumesc tu
turor celor care au fost ală
turi de ei în momentele cele 
mai grele, pricinuite de pier
derea soțului, tatălui, fratelui 
și unchiului lor BOYTE LU
DOVIC.

PIERDUT cartea de muncă 
seria M. I. 60139, eliberată de 
Preparația Coroești pe nume
le Jina loan. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Molnar 
Andrei eliberată de E.M. A- 
ninoasa. O declar nulă.

— Ești cumva bolnav?
— Nu. Dar nu le-am tă

cut...
Fii te rog mai clar; eu

cord să mai lucrez pentru 
nimeni altul în afară do mi
ne.

Fata lui O.V. se împurpu- 
ră.

— Eu am „obligații ob
ștești"... Am... Ce se petrece 

ccivtine Aurele?- •■■■■•■
— Nimic. Am începttt să- 

mi revin”, atîta tot...
Omul care se „topea" în 

fiecare dimineață de lîngă

strung, 
recum 
veni ofensiv ;

— Bine! De azi, 
lucrăm împreună I...

După care plecă 
rat ca o furtună.

A.P. se aplecă peste mane
tele strungului. Se simțea în 
sfîrșit mulțumit că proceda
se așa cum de mult ar fi tre
buit să procedeze. In același 
timp însă nu putea să nu se 
gîndească la faptul că O.V. 

mai putea găsi din 
e „să-l suplinească” 

îl suplinise el 
Și aceasta îl necăjea, 

simțea vinovat poate 
un 

trăiască în um-

se 
vinovat că răbdase pe. 
chiulangiu să 
bra lui. Și ar li vrut să spu-. 
nă 
cum își revenise' ni ’ Pe-riirn' 
că altfel nu e bine și nu se 
mai poate !

D. IONESCU

Risipa fondului h timp încape cu
NEMOTIVATĂ

(Urmare din pag. 1)

multiple preocupări pentru eliminarea absen
țelor nemotivate — care dețin ponderea în 
totalul țîmpului neproductiv. Este, de aseme
nea. clar că fiecare absență se soldează cu 
un dublu efect: atît asupra producției în 
sine, unde determină neajunsuri în lucrul 
brigăzii, neterminarea la timp a unor lucrări, 
cît și asupra ortacilor de rnnncă, pe care-i 
supune, nu de puține ori, la eforturi în plus, 
pentru simpla comodițate a celui care nu în
țelege să-și facă o datorie de onoare. Un u- 
tilaj care stă nefolosit. înseamnă o pagubă 

pentru avuția națională. Dar un salariat? Iu

acest al doilea caz paguba este nemăsurat 
mai mare.

Munca politică, de educație comunistă a 
salariaților. orin toate formele ei. trebuie 
să-și pună in centrul preocupărilor susține
rea unor eficiente acțiuni menite să contri
buie la creșterea răspunderii fiecărui anga
jat pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru combaterea atitudinii înapoiate contrare 
normelor moralei 
făcut un obicei 
motivate — cale
tiei fondului de timp.

socialiste a celor care și-au 
din practica absențelor ne- 
neadmisă de risipă a bogă-

T. C. M. M
ȘANTIERUL

Calendar 16,30
Cîntecul 

erou, par

emisiunea 
tineret**;
„Btiuicuța*. 
„Flăcări do

VALEA JIULUI"
MARȚI 7 NOIEMBRIE

Soarele răsare la ora 7,01 
și apune Ia ora 16,58. Zile tre- 
sute din an — 312. Zile răma
se — 54.

EVENIMENTE
1856 — S-a născut istoricul 

Dimitrie Onciu (m. 1923);
1877 — Trupele româno-ruse 
înving pe turci la Rahova (95 
de ani) ; 1941 — Au râurit
militanții comuniști Lili și 
Francisc Panet eroi ai luptei 
împotriva fascismului; 1941 
A murit Ada Marinescu, mi
litantă a mișcării muncitorești 
din țara noastră, eroină a lup
tei

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Naufragiați în spațiu ; 
Republica : Zosia ; PETRILA : 
Meridianul Zero LONEA — 
Minerul: Evadare din plane
ta maimuțelor; VULCAN : 
Aurul; LUPEN1 — Cultural: 
Explozia albă ; Muncitoresc : 
Ultimul războinic.

Rad i o
6,00 Muzici 
Radiojurnal;

antifasciste (n. 1904); 1942 
A apărut Manifestul C.C. 
P.C.R. care chema masele 
crearea Frontului patriotic

al 
la 
antihitlerist (30 de ani); 1917
— In U.R.S.S., Aniversarea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie ; 1972 — Alegeri 
prezidențiale în S.U.A,

PROGRAMUL I: 
și actualitiți; 7,oo 
8,0» Sumarul presei; 9,30 Atlas 
cultural. Săptairilna cărții sovie
tice; 9,50 Formația instrumen
tală. Slie Dlnicu; 10,00 Buletin 
<le știri; 10,05 Muzică populară 
din Transilvania; 10,30 Start la 
intersecție; 10,45 Duete din ope
re; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Mari pianiști: Valentin Gheor
ghiu; 11,35 Cîntece de Sorin 
Cioroiu; 12,00 Discul zilei: Jose 
Feliciano; 12,15 Recital de ope
ră Marla Slăttnaru; 12,30 Intll- 
nlre cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii: Manuel de Falia; 14,40 
La (întina dorului — muzică 
populară; 15,00 Buletin de știri; 
15.05 Radioonciclopedie pentru 
tineret: 15,25 Opera „Zaztî" de

i.concavallo; 15,40 Muzică ușoa
ră; 16,00 Radiojurnal: 16,15 Me
lodii de Radu Șerban; 
știința la zl; 16,55 
săptămînli: „Partid . _
tid victorios"; 16,50 PubUcitate 
radio; 17,00 Școala capodopere
lor; 17,20 Piese pentru fanfară; 
17,30 Program muzical oferit 
c.hiniiștil-or de la Ișainița; 18,00 
Orele serii; 20,00 înfăptuim ho- 
(ăririle Conferinței Naționale a 
P.C.R.; 20,10 Zece melodii pre
ferate; 20,45 Consemnări de Eu
gen Florescu; 20,50 Cintli Cor
nelia Bălu; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară: 
24,0» Buletin de știri: 0.03—6,00 
Estrada nocturnă.

T. V.
9,00

9,05

9.30

Deschiderea emisiunii. 
Telex;
Tcleșcoală.
Televiziune școlară inte
grată. Biologie (anul in li
ceu) : Sistemul nervos (or
ganizare, dezvoltare, func
ționare) ;
Transmisiune de la Mos
cova a paradei militare și 
a demonstrației oamenilor 
muncii cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie:
Căminul;10,30

11.10 Ancheta Tv.: „Stop, risi
pei <te pilmtnf. !“;

11,31) Sctecțiuni 
„Seara pentru

12.15 Film artistic: 
Partea a TI-a:
mai“ — „Romanțe";

12,50 Telejurnal:
17.3» Deschiderea omisiunii <*c 

diipă-amiazâ.
Curs de Umba rusa. 
Lecția a 26-a:

18,00 Cum vorbim;
18.15 Caleidoscop cultural-artis

tic ;
18.30 Seara Televiziunii sovie

tice. Program oferit de Te
leviziunea din Moscova, 
eu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie :
• O zi la Moscova — film 

documentar;
o Stele ale baletului so

vietic. Interpretează an* 
samhlul Teatrului Kirov 
din Leningrad:

19.20 1(101 <le seri: „Lolok șl
Bolelc" — episodul „Aven
turi in pustiu";

19.30 Telejurnal. 
In cinstea 
publicil — 
Întreceri;

20,00 Comentariu
me: județul Dîmbovița;

20.20 Seara Televiziunii sovie
tice :
• Filme documentare, re

portaje ;
• Ctntcce și dansuri:
22,30 „24 de ore".

aniversarii Rc- 
cronica marii

la. 40 tie ste-

PETROȘANI

constructori și

nici o clipă din 
că orice acci-

Atrage atenția lucratorilor de 
pe șantiere și loturi că le re
vine ca obligație să cunoască 
și să respecte cu strictețe în 
■activitatea zilnică normele de 
tehnică a securității muncii, 
instrucțiunile referitoare la a- 
ceste norme ți legislația mun
cii.

Muncitori 
montori!

Nu pierdeți 
atenție faptul
dent de muncă este generat, 
în primul rînd de indisciplina 
în muncă, de nerespectarea 
normelor de protecție a mun
cii, întîrzieri, nerespectarea in
dicațiilor specifice locului de 
muncă și altele. Se ajunge 
astfel la accidentarea celor în 
cauză >si a celor din jur, pro- 
vocîndu-se totodată pagube 
materiale și chiar pierderi de 
vieți omenești.

Iată cîteva dintre principa
lele prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
a se

auxî-

Căile 
lucru

respecta în timpul pro*

gramului de lucru pe șanti
ere :

trebuie să se poarte cas
ca. de protecție ;

O să se întrebuințeze cen
tura de siguranță, în cazul 
unor lucrări la înălțime;

să se asigure schele cu 
pdrapeți. Este interzis aglome
rația oamenilor și depozita
rea materialelor de construc
ții pe schele sau poduri 
tiare

& să nu se blocheze 
de acces Ia punctele de 
cu diferite materiale;

transportarea mărfurilor, 
i bateriilor do acumulatori 
diferent de numărul lor, se 
tace cu cărucioare speciale 

să se întrebuințeze 
către electricieni, 
individuale de protecție ca : 
platforme izolate sau grătare, 
cămăși de cauciuc, galoși, șo
șoni și cizme de cauciuc elec- 
troizolate;

sculele și uneltele de ori
ce categorie și pentru orice 
întrebuințare trebuie să fia în

in-
va

de
mijloacele

perfectă stare și să corespun
dă caracterului lucrărilor ce 
sint executate ;

este interzisă coborîrea 
materialelor (pietre brute, că
rămizi etc.) in groapa de fun
dație- sau înl șanț prin arun
carea lor de sus;

muncitorii care execută 
lucrări cu var nestins măcinat, 
este necesar să fie supuși ți
nui examen medical, special 
care se va repeta ulterior In 
fiecare șase luni;

> se interzice legarea cu 
sîrmă a conductelor de motor 
pe șanțurile pompelor. Aceasta 
se va face numai cu ajutorul 
unei brățări strînsă cu buloa-, 
ne;

4^ executarea lucrărilor de 
zidărie la înălțimi, trebuie să 
se facă numai pe schele re
gulamentare și îngrădite ;

nu se admite 
pe ziduri, ci numai 
sau eșafodaje;

descolăcirea și 
rea oțelului pentru 
trebuie făcute pe un teren de. 
lucru separat și împrejmuit;

este interzisă tinerea cu 
mîna a barelor mai scurte de 
39 de centimetri la ștanța ac
ționată cu motor, pentru a se 
evita prinderea tnîiQii 
timpul tăierii;

înainte de începerea 
nării betonului maistrul 
șeful șantierului este obligat 
să controleze modul de folo
sire și consolidare a cofraju- 
lui, rezistența schelelor de sus
ținere și a podinei de lucru ;

<0 se interzice utilizarea 
pigmenților vătămători sănă
tății oamenilor: minium de 
plumb, galben de crom, oxid 
sau acetat de cupru și altele 
— la prepararea mortarelor 
colorate necesare lucrărilor de 
tencuit;

dacă în încăperile în ca
re se execută vopsirea cu

:e ; 
circulația 

pe schele

îndrepta* 
armături

în

tur-
sau

vopsele pe bază dv apă se 
găsesc conductori electrici 
sub tensiune aceștia vor li 
deconectați înainte do începe
rea lucrului ;

O- se interzice prezența <n- 
menilor în încăperile proas
păt vopsite cu vopsea pe. ba
ză de ulei sau alte nitrolacuri, 
înainte ca acestea să se fi us
cat ;

este interzisa cu desăvîr- 
șire repararea. curățirea si 
ungerea agreg ițelor, mașinilor 
și mecanismelor în timpul func
ționării acestora ;

Responsabilitatea respectării 
normelor de protecție a muncii 
și tehnicii securității o nu, 
potrivit instrucțiunilor în vi
goare, cei ce organizează, con
trolează și conduc procesul de 
producție cit și toți muncitorii 
la locul lot de muncă. Cei 
care se fac vinovnti de neres
pectarea acestor noime vor fi 
făcuți răspunzători pe linie ad
ministrativă sau juridică, in 
conformitate cu legile. în vi
goare. Încălcarea sau neres
pectarea acestor norme nu 
poate fi justificată prin necu
noașterea lor.

Normele de protecție a 
muncii nu sint limitative. Con
ducerile șantierelor sînt obli
gate să întocmească instrucți
uni de protecție t muncii pen
tru orice mașină, utilaj sau 
proces tehnologic nou ce se 
introduce în lucru.

Muncitori, tehnicieni și in
gineri constructori rețineți !

Nerespectarea' disciplinei în 
muncă dă loc la grave acci
dente, ătrăgînd după sine scoa
terea salariaților din produc
ție, aducînd 
treprinderii, 
muncă.

Respectînd 
nică a securității și protecție a 
muncii, puteți evita orice Tel 
de accident.

daune grave
procesului

normele de

în
de
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i Din țara constructorilor
O V comunismului
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Moscova

Festivități consacrate aniversării

MOSCOVA 6 — Corespon
dentul Agerpres, Laurentiu 
Duță, transmite: La Palatul 
Congreselor din Kremlin a a- 
vut loc, în după-amiaza zilei 
de 6 noiembrie, Adunarea fes
tivă a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala sovie
tică, închinată celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Adu
narea a fost organizată de So
vietul orășenesc și Comitetul 
orășenesc Moscova ale P.C.U.S.

In prezidiul adunării au luat 
loc L. I. Brojnev, N. V. Podgor- 
nîi, A. N. Kosîghin, afli condu
cători de 
vietici.

In sală 
de peste 
parte la 
te de cea de-a 55-a aniversare 
a Revoluției din Octombrie, 
printre care delegația Asocia
ției Române pentru Legăturile 
de Prietenie cu Uniunea So
vietică (A.R.L.U.S.), condusă 
de Constantin Mîndreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale 
lor din România.

Kiril Mazurov, 
Biroului Politic 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
Consiliului . de 
U.R.S.S., a rostit 
vîntare.

Relevîrid că 3 
sare a Marii Revoluții Socialis-' 
te din Octombrie se sărbătoreș
te în preajma unei date memo
rabile — semicentenarul con
stituirii U.R.S.S., vorbitorul a 
trecut în revistă realizările ob
ținute, în acest 'an, de poporul 
sovietic în construcția comu
nistă. In ceea ce privește vo
lumul producției industriale, 
planul pe primele 9 luni ale a- 
nului în curs, al doilea an al 
cincinalului, a fost îndeplinit 
cu succes — a spus el. Indus
tria sovietică s-a dezvoltat în 
continuare într-un ritm stabil, 
sporindu-și producția cu 6,9 la 
sută în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Nu
mai sporul pe acest an este 
aproape egal cu volumul glo
bal al producției industriei so
vietice în anul 1940.

In continuare, în raport se a- 
preciază că, în perioada care 
a trecut de la începutul cinci
nalului, productivitatea muncii 
în industrie, calculată pe lu-

partid și de stat so-

erau prezenți oaspeți 
hotare, invitați să ia 
festivitățile pril'ejui-

a Sindicate-

membru 
al C.C.

Miniștri 
o amplă

al 
al
“11

al
cu-

55-a aniver-

In Comitetul pentru 
problemele economice 
al Adunării Generale

a O. N. U

crător, a crescut cu aproape 12 
la sută, existînd însă posibili
tăți pentru sporirea ei în toate 
sferele economice.

Se înfăptuiește în mod pla- 
nic și neabătut programul ' 
îmbunătățire a nivelului 
trai al poporului, elaborat de 
Congresul al XXIV-lea 
P.C.U.S. In anul 1972, fondul 
de salarii ale muncitorilor și 
funcționarilor crește cu 9 mi
liarde ruble. In. acest an, 11 
milioane de persoane vor primi 
locuințe noi.sau/își vor îmbu
nătăți condițiile de locuit.

Toate aceste realizări dove- 
dese că, pe măsura progre
sului realizat -de Uniunea So
vietică, se întărește, unitatea 
social-politică a poporului so- 

. vietic, crește rolul clasei .mun
citoare, al Partidului comunist 
ca forță conducătoare a 
cietății.

Referindu-se la situația 
ternaționaiă, vorbitorul a 
levat succesele dobîndite, fJîrilr» -fr aloci î îv» —.

de 
de

al

so-

in- 
re- 
de 

țările frățești în construirea 
societății noi, succese care în
tăresc pozițiile socialismului, 
prestigiul său international. 
Socialismul exercită o influen
tă tot mai profundă asupra 
evoluției proceselor mondia
le. Evidențiind tendințele po- • 
zitive în evoluția politică din 
Europa, el a arătat că se 
creează premisele necesare 
pentru colaborarea statelor ■ 
în vederea asigurării unui sis
tem trainic de1 securitate si 
colaborare pe acest continent. 
In realizarea ideilor colaboră
rii europene, în etapa actuală 
un rol important trebuie să-l 
joace Conferința generală eu
ropeană. Pentru convocarea ei 
există acordul principial al 
tuturor țărilor interesate.

Succesul acestei conferințe 
va crea noi posibilități pen
tru colaborarea pe continent 
pe baza principiilor egalității 
în drepturi, neamestecului, bu
nei vecinătăți, coexistentei 
pașnice.

Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, importanța intrării 
în vigoare a tratatelor dintre 
Uhiunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei și dintre R.P. Po
lonă și R.F.G., care au con
sfințit principiul intangibili- 
tății frontierelor europene 
postbelice, precum și a înche
ierii acordului cvadripartit cu

pro- 
cele

So-

privire la Berlinul occidental. 
EI a arătat că a venit timpul 
normalizării relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G. ca state su
verane și independente, pri
mirii lor în Organizația Na
țiunilor Unite, ducerii pînă la 
capăt a procesului recunoaș
terii internaționale de drept 
a R.D.G. de către toate state
le, reglementării relațiilor din
tre R.F.G. și Cehoslovacia.

După ce a trecut în revistă 
rezultatele obținute în timpul 
convorbirilor sovieto-america- 
ne, prilejuite de vizita pre- 

, ședintelui Nixon în . U.R.S.S., 
care au pus bazele îmbunătă
țirii continue a relațiilor bila
terale, . vorbitorul a subliniat 
că rezultatele convorbirilor 
de la Moscova au demonstrat 
că, în cazul unei atitudini rea- 

. liste, se pot obține rezultate 
. practice în soluționarea 
. blemelor internaționale 
mai complexe.

Subliniind că Uniunea
vietică se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva agresiunii, îm
potriva încercărilor de repri
mare a luptei de eliberare a 
popoarelor, de amestec în tre
burile lor interne, vorbitorul 
a arătat că țara sa va face 
și în viitor tot ce' va depinde 
de ea pentru a-i ajuta pe pa
triotic vietnamezi în lupta lor 
împotriva agresiunii america
ne, pentru libertate și inde
pendență.'In ultimul timp, a 
spus vorbitorul 'au fost făcuti 
anumiti pași pe calea rezol
vării problemei vietnameze. 
La . tratativele de Ia Paris a 
fost elaborat acordul cu pri
vire la încetarea războiului. 
Uniunea Sovietică consideră 
că acest acord .trebuie să fie 
semnat cît mai degrabă, ceea 
ce va" corespunde intereselor 
popoarelor vietnamez și ame
rican, intereselor tuturor po
poarelor lumii.

După ce a reafirmat poziția 
Uniuni; Sovietice fată de con
flictul din Orientul Apropiat, 
dezvoltarea relațiilor priete
nești și a colaborării cu state-- 
le arabe progresiste, vorbito
rul a relevat că anul în curs 
a fost anul lărgirii continue, a 
forțelor antiimperialiste, care 
se pronunță activ împotriva 
politicii de război și asuprire 
a popoarelor, pentru pace, de
mocrație și progres social.

Impasul colonialiștilor
> portughezi in

YORK 6
Agerpres, 

transmite : 
problemele Economice

NEW 
special 
Vlad, 
pentru 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a început dezbaterile consa
crate activităților operaționale 
ale Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Prezentîhd, în cadrul lucrări
lor, preocupările în acest do
meniu ale Programului Nați
unilor Unite pentru Dezvolta
re, Rudolph Peterson, admi
nistratorul P.N.U.D., a relevat 
atentia sporită acordată de a- 
cest organism adaptării conti
nue a activităților sale la reali
tăți, orientarea sa. în direcția 
inițierii unor acțiuni practice 
menite să răspundă cerințelor 
reale ale țărilor în curs de dez
voltare. Remarcînd complexi
tatea. problemelor dezvoltării, 
el a subliniat că, alături de de
calajul, în continuă creștere, 
între tarile avansate din punct 
de vedere economic și țările 
în curs de dezvoltare, trebuie 
avute în vedere și decalajele e- 
xistente între nivelul diferite
lor țări în curs de dezvoltare și, 
în cadrul național al țărilor res
pective, între „o categorie res- 
trînsă a populației, care a a- 
tins un nivel de trai corespun
zător, și marea masă a popu
lației, care continuă să se 
zbată în sărăcie".

Peterson a subliniat respon-

Trimisul
Corneliu 

Comitetul

sabilitățile majore ale P.N.U.D. 
— „Cea ' mai importantă sursă 
internațională de investiții și 
asistentă tehnică" — în ce 
privește 'accelerarea ritmului 
de dezvoltare a tuturor state
lor lumii, în deosebi în ce pri
vește sprijinirea, prin progra
me concrete de cooperare teh
nică, a eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare în vederea 
progresului lor economic și 
social.

Administratorul P.N.U.D. a 
făcut cunoscut că activitățile 
din cadrul programului se con
centrează, în perioada imediat 
următoare, asupra a două do
menii principale: intensifica
rea sprijinului acordat țărilor 
cel mai puțin dezvoltate, în 
scopul sporirii posibilităților 
lor de emancipare economică 
și socială, și conlucrarea cu 
țările în curs de dezvoltare 
pentru folosirea în cît mai bune 
condiții a resurselor lor națio
nale în beneficiul propriu, 
pentru înfăptuirea programe
lor lor de dezvoltare.

In cadrul dezbaterilor comi
tetului au luat, de asemenea, 
cuvin tul directorul executiv al 
UNICEF, Henry Labouisse, și 
împuternicitul O.N.U. pentru 
cooperarea tehnică, Abdulrahim 
Fara-h, care s-au referit Ia o 
serie de aspecte ale activități
lor operaționale ale Națiunilor 
Unite pe tărîmuȚ dezvoltării.

„Hercule" construiește case

MOSCOVA (A.P.N.) Noua 
macara, proiectată de specia
liștii Institutului din Moscova 
pentru mașini de construcții 
și rutiere este în stare să ri
dice o încărcătură de 8 tone 
Ia înălțimea de 150 de metri.

Pentru a putea să * „stea 
ferm pe picioare", macaraua 
„se sprijină" cu ajutorul unor 
„mîini" mecanice de peretele 
clădiri aflate în construcție. 
Uriașa macara, care cîntărește 
peste 120 de tone este desti
nată construirii clădirilor cu 
50 de etaje.

Cea de a șasea mare 
a Niprului

sau alte ansambluri mobile. 
Energia obținută prin descom
punerea atomică a uraniului 
este folosită ca sursă de căl
dură, iar energia electrică se 
obține prin termoemisie. In 
comparație cu instalația pre
cedentă de acest tip care se 
numea „Romașka”, „Topaz" 
nu are elemente din semicon- 
ductori. Dimensiunile mici, 
autonomicitatea și siguranța 
în exploatare 
tilizarea în 
„Topazurilor" 
cosmică.

vor permite u- 
următorii ani a 

în energetica

Cele o sută 
ale industriei

de fațete 
Tatariei

Pe scurt ■ Pe scurt
Q La invitația lui Michel 

Debre, ministrul de stat însăr
cinat cu apărarea națională, 361 
Franța urmează să sosească, 
într-o vizită oficială, la sfîrși
tul lunii noiembrie, ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșalul 
Andrei Greciko, — relatează 
agenția TASS.

© Secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a propus, du
minică, organizarea unor în
truniri periodice 'ale miniștri
lor de justiție și ai- afacerilor 
interne din țările membre ale 
O.N.U., în scopul elaborării 
unei politici internaționale de 
luptă împotriva crimei. Un ra
port adresat țărilor membre 
ale organizației și intitulat 
„Controlul și prevenirea cri
mei", va fi supus dezbateri
lor în problema terorismului, 
care se vor deschide joi, în ca
drul Comitetului pentru pro
bleme juridice.

© Comisia cvadripartită, re
unită pentru a pregăti lucrările 
conferinței șefilor de state din 
Africa centrală, însărcinați de 
Organizația Unității Africane 
cu găsirea unei soluții pașnice 
a diferendului de frontieră 
dintre Gabon și Guineea Ecua
torială, și-a încheiat prima e- 
tapă a activității sale la Kins
hasa.

Comisarul zairez pentru afa
ceri externe, Nguza Karl I 
Bond, care a prezidat reuniu
nea, a declarat, că au fost ob
ținute „rezultate foarte încu
rajatoare". După finalizarea or
dinii de zi, șefii de stat din 
Zair, Congo, Gabon și Guineea 
Ecuatorială se vor întîlni la 

Brazzaville.
• Un puternic cutremur de 

pămînt a fost înregistrat, dumi
nică noaptea,- în localitatea He- 
raclion, din nordul Insul'ei Cre
ta. Cutremurul, a cărui intensi
tate a fost de șase grade pe 
scara Richter, nu a provocat 
pierderi de vieți omenești, dar 
a produs importante pagube 
materiale.

Posibilitatea unor noi mișcări

telurice a determinat autori
tățile să procedeze la evacua
rea masivă a populației din re
giunea respectivă.

® Agenția Associated Press 
transmite din Madrid locul de 
exil din anul 1960 al )ui Juan 
Peron, că data revenirii la Bue
nos Aires a fostului președin
te argentinian va fi anunțată 
în următoarele două zile. Pâră, 
sind Spania după o vizită de 
36 de ore, reprezentantul per
sonal -al lui . Peron, 4n Argen
tina, HectoF Campora,. a decla
rat ziariștilor că, „fostul pre
ședinte va reveni fără îndoia
lă în această lună la Buenos 
Aires". Campora a menționat 
că Peron va fi în mod cert 
candidatul mișcării justițialiste 
la alegerile prezidențiale din 
1973.
• Reunit sub președinția 

primului ministru Aziz Sidkv, 
guvernul egiptean a aprobat 
duminică proiectul de buget 
al tării pe anul 1973. Potrivit 
agenției M.E.N., noul buget 
prevede, . între alțele, .alocarea 
a 450 milioane lire pentru dez
voltarea economică a tării.

Pentru prima dată după mai 
mulți ani, statul major al ar
matei portugheze din 
a arătat, luna trecută, 
raită neliniște în fața 
descenței terorismului 
giunile centrale 
„provincii de 
Chiar guvernul de la 
na a examinat situația 
ră în „imperiu" 
necesare pentru 
a ceea ce a fost numit „în
tărirea organizațiilor teroris
te". Această preocupare — 
care, de altfel, lucru rar, a 
fost adusă la cunoștință prin- 
tr-un comunicat ■— arăta des
tul de clar că guvernul și 
autoritățile coloniale se tem 
ca acțiunile Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Ango- 
lei (MPLA) să nu se extindă 
în zonele delimitate de cele 
două fluvii Cuanza și Cuban- 
do, unde trupele portugheze 
au instalat, de multă vreme, o 
„linie Maginot" de netrecut.

După ce au pus la punct, 
pe întreg teritoriul frontului 
de nord-est, un sistem de ra
dio pentru ghidarea automată 
a avioanelor care pleacă de 
la sol, forțele armate portu
gheze au declanșat o opera-

Angola 
o anu- 
„recru- 
în re- 
acestei 
mări".

Lisabo- 
milita- 

și măsurile 
neutralizare

ale 
peste

țiune de mare anvergură, în 
care erau angrenate, în spe
cial, trupele de elită, așa-zi- 
sele „grupuri speciale" și a- 
viația. Dar această operațiune 
nu. a putut întrece viteza de 
acțiune ’ -

au 
în

în 
în

Kolomba, și apoi la Lumege,

care 
mice 
rări, 
mo,

a luptătorilor MPLA, 
surprins trupele ina- 
mai multe împreju- 

special.la Luso-Sauri- 
apropierea fluviului

deplaseze în zona noii ofen
sive a MPLA, ceea 
practic, Ia mijlocul 
gust, la eșecul total 
tiunii declanșate 
frontului de nord-est.

La 1 septembrie, Rebocho 
Voz a fost înlocuit . în postul 
său de guvernator general de 
către comandantul-șef al tru
pelor coloniale din Angola,

ce a dus, 
lunii au- 
al opera- 
împotrîva

DIN PRESA STRĂINĂ
Saka-Zemba, Kaianda, Xingula 
etc. Și aceasta nu este totul.

In plină ofensivă, trupele 
portugheze au comis impru
denta de a slăbi sectorul care 
se află la sud de teatrul de 
operațiuni, 
luptătorilor MPLA să ajungă 
pe platourile înalte din îm
prejurimile imediate ale „zo
nei de securitate11 a celor do
uă fluvii Cuanza și Cubando.

Această eroare strategică l-a 
costat foarte mult pe exgu- 
vernatorul Rebocho Voz. Căci, 
pentru a limita spărtura, tru
pele portugheze au trebuit să se

Aceasta a permis

generalul Luz Cunha, care ră- 
mîne, totodată, comandantul 
contingentului militar portu
ghez din această „provincie11. 
Schimbarea respectivă merită 
o atenție deosebită. Pentru că 
niciodată de Ia începutul 
luptei de eliberare națională 
din Angola, în 1961, cele do
uă funcții nu au fost deținute 
de aceeași persoană. Schimba
rea recentă arată, fără îndo
ială, că guvernul 
bona acordă o 
deosebită situației 
tuale din Angola.

In plus, această

de Ia Lisa- 
importanță 

militare ac-

colonie își

Redacția șf administrația ziarului t Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon» 1662

dezvăluie, tot mai mult, pe zi 
ce trece, imensele sale bogă
ții naturale. La sfîrșitul lunii 
septembrie s-a aflat, bunăoa
ră, că două zăcăminte de fier 
— de proporții deosebite, ale 
căror rezerve sînt evaluate la 
70 milioane tone — au fost 
descoperite într-o zonă situa
tă la 200 km de Luanda. Pro
ducția anuală a noilor exploa
tări va fi, potrivit unor1 sur
se portugheze, de 1 800 000 to
ne. Trebuie remarcat că aces
tea se află într-una din zo
nele „calde" ale coloniei adi
că într-o regiune în care tru
pele portugheze construiesc cu 
repeziciune sate strategice, 
sortite să servească drept 
tampon între zona orientală, 
controlată de MPLA, și zona 
occidentală, intens populată'de 
coloni.

Dar acțiunile MPLA se in
tensifică pe zi ce trece chiar 
și în interiorul orașelor. Și, 
în acest caz, preocupările por
tughezilor de a găsi, printr-o 
militarizare a întregii vieți an
goleze, o ieșire din impasul 
în care se află sînt ușor de 
înțeles...

(„Jeune Afrîque")

MOSCOVA (A.P.N.) Numai 
într-o zi, constructorii ucrai
neni au închis calea apelor 
Niprului în zona centralei hi
droelectrice Kanevskaia. In a- 
cest fel a început acumularea 
apelor în cea de a șasea ma
re artificială a Niprului. Pen
tru prima oară, barajul a fost 
realizat prin mijloace hidro
mecanice. N-a mai existat po
dul plutitor, nu s-au mai vă
zut șirurile de autobasculante 
încărcate cu bucăți de stîncă 
sau cu pietriș. In batardoul 
cu lățimea de 200 de metri, 
hidromonitoare puternice au 
transportat o mare cantitate 
de nisip. Cu ajutorul acestei 
noi tehnologii au fost econo
misite mijloace materiale și 
timp. Primele șase agregate 
ale centralei Kanevskaia vor 
începe să furnizeze energie 
încă în acest an.

Topaz atomic

MOSCOVA (A.P.N.). Se 
pregătește introducerea în 
practică a metodei de trans
formare directă a energiei 
nucleare în cea electrică a de
clarat reprezentanților presei 
doctorul în științe tehnice Igor 
Morohov, vicepreședinte al 
Comitetului de stat al U.R.S.S. 
pentru folosirea energiei ato
mice. El a relevat că reactoa
rele de tip „Topaz", recent 
create în Uniunea Sovietică, 
au produs în mod stabil ener
gie electrică timp de peste 
1 000 ore. Aceste reactoare 
nu au turbine, generatoare

MOSCOVA (A.P.N.). Cen
trala electrică raională de stat 
Zainskaia a atins capacitatea 
proiectată de 2 400 000 KW. 
Ea reprezintă inima energeti
că a unui mare complex in
dustrial din sud-estul Tatari
ei (republică autonomă din ți
nutul Povoljie). Aici, pe rîul 
Kama, afluent al Volgăi, se 
construiește o uriașă uzină 
de automobile (150 000 auto
mobile și 250 000 motoare die
sel pe an). La Nijnekamsk au 
început să se înalțe corpurile 
secțiilor unuia din cele mai 
mari combinate chimice din 
Europa, ale unei fabrici de 
anvelope, care va produce 
„încălțămintea" necesară ca
mioanelor de mare capacitate 
„KamAZ". In anii puterii so
vietice, Tataria, care, înainte 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, era o regiune 
înapoiată a Rusiei, s-a trans
format într-un centru indus
trial important al Uniunii So
vietice. Se dezvoltă rapid toa
te sectoarele industriale (pes
te o sută), iar mai ales con
strucțiile de mașini, de apara
te, industria chimică, extrac
ția petrolului. Tataria furni
zează, în prezent, aproape o 
treime din tot țițeiul care se 
extrage în U.R.S.S.

Siberia ’80

de perspectivă al dezvoltării 
acestui vast teritoriu din par
tea de răsărit a U.R.S.S. Pro
gramul se află deja în curs 
de înfăptuire. Pe fluviile si
beriene au fost realizate mari 
centrale hidroelectrice. Re
cent, a fost dată în exploata
re cea mai mare centrală hi
droelectrică din lume, cea de 
la Krasnoiarsk. Se constru
iește treapta următoare a cas
cadei de pe Enisei — centra
la hidroelectrică Saiano-Su- 
șenskaia, și mai puternică dc- 
cît cea de la Krasnoiarsk. Ea 
va aduce viață întreprinderi
lor siderurgice și celor ale 
industriei metalelor neferoa
se.

In Siberia de Vest, pe baza 
unor zăcăminte de petrol 
foarte bogate îl formează una 
din cele mai mari regiuni 
pentru extracție și prelucra
rea petrolului.

Și pe cursul inferior al rîu- 
lui Angara se prevede crea
rea unui important centru in
dustrial, unde au fost desco
perite mari zăcăminte 
nereuri utile, printre 
de metale neferoase.

de mi- 
care și

stepă

MOSCOVA (A.P.N.). Pînă 
în anul 1980,- în Siberia vor 
fi create cîteva mari centre 
industriale. Acest lucru a fost 
anunțat de Consiliul pentru 
studierea forjelor de produc
ție, care a elaborat programul

Volga se varsă în...

Noul canal de irigații de Ia 
Saratov asigură 50 metri cubi 
de apă pe secundă în zone 
situate în adîncul stepelor din 
Zavoljie și Kazahstanul de 
Vest. De pe aceste pămînturi 
irigate se strînge o recoltă 
medie de 40—50 chintale de 
grîu la hectar. Apa din Vol
ga, care parcurge prin canal 
o distanță de 120 km, va per
mite înființarea unei noi vas. 
te regiuni agricole. In viito
rul apropiat. în zona canalului 
vor fi valorificate 50 000 hec
tare de terenuri. Apoi, supra
fața irigată se va extinde pî
nă Ia 170 000 hectare.

Canalul Saratov este o rea
lizare hidrotehnică interesan
tă și complexă, 
stații de pompare 
Iui ridică apa din 
altitudine de 100
tru construirea canalului, sta
tul a alocat fonduri însemna
te. Țăranii primesc în folosin
ță gratuit pămînturile valori- 
ficăte.

Cele cinci 
ale canalu- 
Volga Ia o 
metri. Pen-

U.R.S.S. In foto : Moscova vedere a Kremlinului în timpul nopții.

REMANIERE MINISTERIALĂ IN ANGLIA
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Primul ministru britanic Ed
ward Heath a . procedat dumi
nică la o importantă remanie
re a cabinetului său. Sînt a- 
fectate în total 19 funcții gu
vernamentale, cea mai impor
tantă modificare fiind conside
rată de agenția 
Press înlocuirea
comerțului și industriei, John 
Davies, — criticat deseori în 
cercurile parlamentare conser
vatoare pentru ceea ce se a-

Associated 
ministrului

precia drept o lipsă de deci
zie — cu Peter Walker, per
sonalitate considerată deosebit 
de energică. Davies devine 
ministru însărcinat cu proble
mele Pieței comune, funcție 
deținută, pînă acum, de Geof
frey Rippon, care dobîndește 
fostul portofoliu al lui Wal
ker, de secretar pentru pro
blemele mediului. Ministrul 
agriculturii în vechiul cabi
net, James Prior, a fost nu
mit lider al Camerei Comu-

din această
Carr, care

nelor, eliberînd 
funcție pe Robert 
își păstrează, însă, postul im
portant de ministru al aface
rilor interne.

Dintre celelalte modificări, 
se cuvin a mai fi menționate 
întărirea departamentului pen
tru problemele Irlandei de 
Nord, condus de William 
Whitelaw, măsură ce ilus
trează importanța acordată de 
premier reglementării situației 
din Ulster, și înființarea func
ției de ministru pentru pro-

blemele consumatorilor, care 
a fost atribuită lui Geoffrey 
Howe.

Remanierea a exclus, după 
cum se vede, funcțiile cheie 
ale cabinetului (afacerile ex
terne, finanțele, internele și 
apărarea, deținute, în ordine, 
de Alec Douglas Home, An
thony Barber, Robert Carr și 
lordul Carrington), fapt inter
pretat de agențiile de presă 
ca un indiciu că politica gu
vernamentală nu va suferi 
schimbări fundamentale.

FAPTUL DIVERS PE GLO
BONN 6 (Agerpres). — 

Cel mai important proiect 
de cercetare spațială, reali
zat în colaborare de State
le Unite și R.F.G., — son
da solară ,,Helios" — va fi 
realizat pînă în primăvara 
anului 1974. a anunțat un 
purtător de cuvînt al So
cietății vest-germane pentru 
cercetări spațiale. El a pre
cizat că sonda solară 
mează să fie lansată 
iulie 1974 cu ajutorul
rachete americane. In cursul 
unei misiuni, care va dura 
un an și jumătate, sonda 
se va apropia la o distanță 
de 40 000 milioane de km 
de soare. O altă sondă „He
lios", va fi lansată în noiem
brie 1975.

ur- 
la l 
unei

AMMAN 6 (Agerpres). — 
Ruinele unei biserici datină, 
se pare, din perioada bi
zantină, au fost dezgropate 
în localitatea iordaniană 
Madaba, situată la 32 km 
sud-vest de Amman. S-a 
precizat că în această regiu
ne au fost descoperite in 
trecut alte 11 biserici anti
ce, împodobite cu mozaicuri.

*
SAN MARINO 6 (Ager

pres). — Oficialitățile Re
publicii San Marino au a- 
doptat hotărîrea de a intro
duce monedă proprie în 
țară — lira sanmarineză.

Noile monede vor intra în 
circulație la 15 decembrie 
1972.

San Marino a încetat să 
scoată monedă proprie în 
anul 1938, din ordinul lui 
Mussolini, care a obligat 
mica republică să foloseas
că lirele italiene.

■fc
TOKIO 6 (Agerpres. — 

Numărul morților pe șose
lele japoneze, numai în a- 
cest an, a depășit cifra de 
13 000. Zilnic au fost înre
gistrate între 42 și 44 vic
time cel mai mare număr 
de accidente fiind consem
nat în prefectura Saitama. 
din zona învecinată a ora
șului Tokio — cu 623 morți.

'fc
MESSINA 6 (Agerpres). 

Epava unei nave comercia
le grecești, datînd din seco
lul al IV-lea î.e.n., a fost 
descoperită in largul coas
telor Siciliei, în apropierea 
Insulei Lipari, la o adînci- 
me de 40 metri) Din interio
rul . navei au fost aduse la 
suprafață mai multe amfo
re de piatră și o mică co
loană de teracotă. Alte o- 
biecte, acoperite în parte de 
nisip, au fost observate în 
apropierea epavei vasului, 
bănuindu-se că ar fi statui.

•k
KATMANDOU 6 (Ager

pres). Tentativa de -escala-

dare a vîrfului Pumori 
(7145 m), din Himalaya, e- 
fectuată de o echipă de al- 
piniști francezi, a fost încu
nunată de succes — s-a a- 
nunțat în capitala Nepalu
lui. Doi membri ai expedi
ției au reușit să atingă vir- 
ful fără să se recurgă la 
buteliile de oxigen. Ei au 
urcat pe versantul sudic, 
considerat extrem 
ceea ce constituie 
ră mondială.

★
WASHINGTON 

preș). — Dr. Charles Hufna
gel de la spitalul Universi
tății din Georgetown (Sta
tele Unite) a efectuat sîm- 
bătă o operație cardiacă 
neobișnuită. El a salvat 
viața unui pacient, victima, 
în acel moment, a unui a- 
tac cardiac. Operația, care 
a durat șase ore și este cu
noscută în lumea medicală 
sub numele de „ocolire" 
(în limba engleză „By 
Pass"), constă în transplan
tarea unei secțiuni de venă 
de la piciorul bolnavului 
in regiunea afectată a ini
mii pentru a servi ca o cale 
de „ocol", în locul unei ar
tere coronariene blocate. Ea 
se practică rar în timpul a- 
tacului cardiac propriu-zis.

Bolnavul, care, altfel și-ar 
fi pierdut sigur viața, are 
în prezent șanse de restabi-

de dificil, 
o premie-

6 (Ager-

lire totală, 
Hufnagel.

a declarat dr.

★
6 (Agerpres). —MADRID

Ploile torențiale, care s-au 
abătut asupra teritoriului 
Spaniei, au provocat grave 
inundații în provinciile Cu
enca și Alicante. In provin
cia Alicante, pagubele înre
gistrate la , diverse culturi 
agricole se ridică la 300 mi
lioane pesetas. In împreju
rimile Madridului, apele 
rîurilor au inundat o serie 
de localități, autoritățile fi
ind nevoite să 
pentru a evacua 
locuitori.

TORONTO 6 . „ .
Șapte kilograme de heroină, 
cu o valoare pe piața nea
gră de 2,5 milioane dolari, 
au fost capturate de poliția 
canadiană la Toronto. Ope
rațiunea s-a soldat, de ase
menea, cu arestarea a șapte 

t care patru

intervină 
numeroși

(Agerpres).

traficanți, dintre 
sînt americani.

TEHERAN 6 
Inundații grave, 
ploi torențiale, au fost sem
nalate într-o zonă întinsă 
din vestul Iranului. Șase 
sate au fost devastate, apro
ximativ 1 000 de locuitori 
au rămas fără adăpost. Po
trivit primelor știri, cel pu
țin cinci persoane și-au 
pierdut viața.

(Agerpres). 
cauzate de
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