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să arătăm că

posibilitățile

Un eveniment de seamă

major: toate 
sarcinile de

E. M. Lo-
— alături 
frontul a-

în activitatea sindicatelor

Sudorii 
„zburători 
Pe șantierul lotului de 

sistematizări „Substația de 
tracțiune Pui" considerată 
„inima" viitoarei linii elec
trificate pe porțiunea Live- 
zeni-Subcetate (de aici se 
va „pompa" curentul elec
tric in conductorii aerieni 
pe traseul amintit), obiec
tivul nostru fotografic a 
prins pe acești doi sudori... 
zburători, care-și desfășoa
ră activitatea atît la pro
priu cit și la figurat la... 
„înălțime".

Sudorul Gheorghe Frățilă, 
împreună cu soția sa Auri
ca — pe șantier ajutoare 
de sudor — muncind in a- 
ceeași „cușcă" a 'platfor
mei hidraulice autoridică- 
toare, la 12 metri înălțime, 
la sudarea elementelor me
talice de susținere a păien
jenișului de rețele electri
ce ale viitoarei stații de 
transformare.

Uniți in căsnicie, uniți 
in muncă pe șantier, uniți 
prin idealuri comune — am
bii soți fac parte din ma
rea familie a partidului — 
Gheorghe și Aurica Frăți
lă constituie un exemplu 
pentru întregul colectiv al 
șantierului prin intreaga 
lor comportare in muncă și 
în viață.

Fotoreporterul își expri
mă regretul că nu a reușit 
să-i prindă in imagine mai 
îndeaproape.

De vină e și... înălțimea !

r

RAID ANCHETĂ La termocentrala și mina Paroșeni

El

S-o gospodărim cu grijă și răspundere
Investigația noastră la Exploatarea centrale electrice Paroșeni și la mina Paroșeni 

a urmărit să analizeze modul în care sînt gospodărite bunurile materiale, valorile can
tonate în incinte și în depozite, „să cîntărească" în ce măsură intră „în balanță" gri
ja pentru conservarea acesto ra și atitudinea de incriminat privitoare la larghețea cu 
care se îngăduie, uneori, irosirea materialelor și a banilor obștii.

să vorbească:Dar să lăsăm faptele

sint frumoase! 
Dar de ce nu 
s-a acționat 

și pînă acum 
în acest mod?

Ne găsim în incinta E.C.E. 
Paroșeni. Sîntem însoțiți de 
tovarășii Ioan Popescu, ingine
rul șef și Miron Șerb, conta
bilul șef, de Ia exploatare. 
Ni se aduce Ia cunoștință 
realitatea că, în ultima pe
rioadă au fost întreprinse o 
serie de măsuri legate de a- 
sigurarea cu materialele ne
cesare pentru trecerea „vîr- 
fului" de iarnă și de gospo
dărire mai bună a acestora.

— Ne-am propus să coma
săm toate materialele în zo
na depozitului central. Vom 
folosi spațiul de sub cana
lul de fum aferent blocului 
IV în scopul depozitării, în 
condiții optime, a pieselor 
de schimb, desigur după o 
prealabilă amenajare ad-hoo.

X.

fasAsANTIRISIPA

— un - dispozitiv de 
batardouri. însoțitorii 

ne spun că ultimul, 
unei modelări oareca- 

integra cu

-- Noroc bun, nea Ciubăr! Cum merge treaba?
— Noroc bun... Păi, iaca, bine, altfel cum ?
— Da' pe sector nu-i cum trebuie...
— Asta da, și, iaca, ne frămîntăm s-o scoatem 

Restanța nu-i bună...
Afirmațiile șefului de brigadă de la sectorul 1 al 

nea, sint întărite cu strădaniile rodnice pe care 
de cele ale ortacilor săi — le depune zi de zi, pe
dineului. Cu sarcinile de plan onorate lună de lună, ei ra
portau în data de 7 octombrie a.c. un spor de cărbune cu
mulat de peste 120 tone. Și brigăzile conduse de Nicolae Bă- 
lăuță și loan Timiș se găsesc pe drumul realizărilor merito
rii. Ritmul întrecerii se accelerează. Obiectivul 
colectivele sectorului să-și onoreze exemplar 
plan 1

— ...Avem pilda sectorului III și se cuvine 
și noi merităm să stăm cu fruntea sus !

...Marin Ciubăr îmi surîde, încrezător în 
brigăzii sale, ale colectivului îr treg.

★
Nu degeaba a amintit nea Ciubăr de sectorul III al mi

nei Lonea. Aici s-a înregistrat un plus la producțig extrasă de 
365 de tone dintre care, 183, respectiv, 100 de tone reprezen
ta „obolul" hărniciei brigăzilor de frontalișli conduse de mi
nerii loan Cojocarii și Ioan Baciu, prima dintre ele fiind cea 
care a lansat 'inițiativa „brigada de producție și educație1', 
cu ecou amplu, fertil în rîndurile minerilor Văii Jiului.

rului" 
ridicat, 
noștri 
supus
re, s-ar putea 
folos (țiu ca in prezent!) în 
operația de reparație capi
tală pe circuitul hidrotehnic, 
iar pentru rcsl (prețios 
„rest"...) se poate, cu in
vestiție minimă, să se încro
pească vizavi de peretele u- 
neia 
qieșe 
tablă 
stîlpi 
ții există pentru

(Continuare în pag. a 3-a)

un-

I

(Continuare in pag. a 3-a)

i

dintre magaziile me
an șopron acoperit cu 
striată, cu armături din 
de țeava... Deci, solu- 

a nu mai

MULLERTr.

Vagonete „naufragiate pe „coasta" haldei...

de amatori

Două magazii rămase de la 
constructor le vom reamena- 
ja și le vom utiliza pentru 
stocul de securitate. Referi
tor la materia primă — com
bustibilul solid — s-a înce
put tasarea unei stive de 
cca. 45 mii tone...

...„Fotografiem", „la minut" 
halda de fier vechi, cu as
pect dezordonat, neplăcut... 
Cînd cei de la întreprinde
rea de colectare a metalelor 
se prezintă să ridice mate
rialul, se aleg doar piesele 
mari, mai scumpe; „mărun
tul" se dă deoparte, se lasă 
cum s-o nimeri...

...Intrăm pe un teritoriu cu 
„fisuri" mai grave, căci al
tele sînt valorile implicate... 
Zărim patru armături de înal
tă presiune apă-abur, o du
zină de bucșe melcate de la 
mori, niște blindaje pentru 
mori care stau de aproape 
un an în „plain air", iar mai 
spre limitele incintei stau

pace", de vreo doi ani, 
la demolări", șase armă- 
mari de 600-1 800 mm

pe vremea

Problema cea mai importantă

șantie-
ADUNĂRILE

DE DĂRI Dl SEAMA
îmi relata cum la abatajul frontal 403, al minei Lonea, 

de lucrează brigada sa, se intrase în plin în noua felie... Oa
menii acționaseră „pe două fronturi", într-un sincronism per
fect. Unii la mutarea echipamentului de susținere, metalic, 
ceilalți la „minarea" preabatajului... Miclea Ioan III mi-a 
vorbit apoi, despre faptul că brigada lui strînsese, deja, o 
„zestre" de 120 de tone peste plan, ceea ce echivala cu o 
realizare a normei în proporție de 110 la sută.

T. MORAR

Șl ALEGERI
DAVID GAVRILA, 

președintele Consiliului municipal al sindicatelor

dintre toate problemele colectivului:
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR
Șl ANGAJAMENTELOR LA EXTRAGEREA 

CĂRBUNELUI COCSIFICABIL
„Cuvîntul de miner este cu- 

vînt de onoare"... Această 
deviză a străbătut ca un fir 
roșu întreaga desfășurare a 
conferinței pentru darea de 
seamă și alegeri a organizați
ei de partid de la mina Lu
peni. Comuniștii din Lupeni 
păstrînd cu sfințenie și dez- 
voltînd glorioasele tradiții re
voluționare ale înaintașilor, a- 
daugă în permanență noi plu
suri înaltului prestigiu dobîn- 
dit prin munca plină de abne
gație, prin fermitatea și hotă- 
trîrea revoluționară cu care 
îndeplinesc sarcinile trasate de 
partid 
știință 
o < 
împrejurările.
partid, dezbătînd în profunzi
me, cu multă responsabilita
te și competență întregul an
samblu de probleme ale ac
tivității minei a extins aceas
tă serioasă. analiză asupra 
multitudinii de aspecte ale 
activității politice, vizînd în
deosebi modul cum au acțio
nat organizațiile de bază, co
mitetul de partid p'e mină, 
masa largă a comuniștilor 
pentru rezolvarea celei mai 
importante dintre toate pro
blemele importante: îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
economice. a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

In lupta cu greutățile se

verifică tăria și capacitatea 
de mobilizare a comuniștilor.

Este un fapt cunoscut că 
puternicul detașament al mi
nerilor din Lupeni a obținut 
în ultimii ani succese remar
cabile. In mai puțin de zece 
ani ei au cucerit de 5 ori 
drapelul de colectiv fruntaș

prin înalta
i socialistă pe 
dovedesc în

Conferința

con- 
care 

toate 
i de

Conferința 
organizației 

de partid 
de la mina 

Lupeni
și odată de evidențiat pe ra
mură. Organizația de partid, 
cu bogata sa experiență, a 
militat cu fermitate și tenaci
tate, folosind cele mai cores
punzătoare forme și mijloace 
politice, pentru antrenarea în
tregului colectiv la obținerea 
unor rezultate din ce în ce 
mai superioare. Rezultatele 
de ansamblu obținute în ul
timul an în 'activitatea eco
nomică a minei — așa cum 
în mod unanim a subliniat 
conferința — nu sînt pe mă
sură să dea satisfacție.

— Bilanțul rezultatelor pe 
care le-am obținut în acest

an — spunea în cuvîntul său 
tehnicianul Alexe Furdui, se
cretarul organizației de bază 
din sectorul IV — sînt im
proprii colectivului nostru de 
comuniști. Sectorul IV, în ca
re lucrez, a extras in luna oc
tombrie 7 300 tone de cărbune 
peste plan, dar această reali
zare este umbrită de rămî- 
nerile în urmă din alte luni. 
In ce ne privește pe noi, co
muniștii din sector ne menți
nem și vrem să întărim anga
jamentul pe care ni l-am luat 
în adunarea generală a orga
nizației de bază pentru darea 
de seamă și alegeri ca în 
acest ultim trimestru al anu
lui să extragem peste sarcini
le de plan 10 000 tone de căr
bune și von» îndeplini acest 
angajament. Socotesc însă că 
se impune ca organizația de 
partid, toți comuniștii să se 
mobilizeze mai mult pentru 
recuperarea rămînerilor în ur
mă din ultimul timp, pentru a 
da împlinire îndemnului pe 
care ni l-a făcut secretarul 
general al partidului cu prile
jul ultimei sale vizite în Va
lea Jiului, ca și noi minerii, 
să ne aducem contribuția la 
îndeplinirea 
patru ani și

Cineclubul „Amafilm" clin 
Lupeni participă la faza ju
dețeană a festivalului filmu
lui de amatori de la Hune
doara — organizată la sfâr
șitul lunii noiembrie — cu 
două creații mai recente: 
„Ghimpii", film artistic du
pă poezia cu același nume 
de Lucian Blaga, realizat de 
I. Regheni și Oscar Simo- 
nis; „Opțiune" (de Oscar 
Simonis și Constantin Au- 
neanu). Cineamatorii își de
dică munca lor celei de a 
25-a aniversări a Republicii.

® Cronica meciului de fotbal Rapid —Jiul. Re

zultate, clasamentul etapei de duminică din cadrul

(Continuare

diviziei naționale A.

Agenda campionatului județean

Note pe portativ

La închiderea sezonului atletic

PORTRET DE SPORTIV : O nouă

ranță din Valea Jiului

de fotbal

tinără spe

In conformitate cu statutul 
propriu al fiecărui sindicat și 
cu instrucțiunile C. C. al 
U.G.S.R., anual ■ au loc adună
rile de dare de seamă și ale
geri în grtipelc și secțiile sin
dicale, chemate să dezbată și 
să . stabilească ■ măsuri cores
punzătoare ca sindicatele 'să-și 
îndeplinească mai bine rolul 
de’’ mobilizator- al oamenilor 
muncii în calitatea lor ■ 
proprietari ai mijloacelor de

■ producție și producători 
bunurilor> materiale ' și 
tuale, să participe la elabora
rea și înfăptuirea • politicii 
partidului de dezvoltare a in
dustriei, științei, culturii, îm
bunătățirea ■ condițiilor de 
muncă’ și: de viață a celor ce 
mtincesc.

In adunările generale se cu
vine să. fie supuse 
batere cele mai 
probleme cu care 
fruntată activitatea 
zi a colectivelor de 
la rezolvarea cărora sînt che
mați să participe toți mem
brii de sindicat. In această

■ ordine de idei pe primul loc 
trebuie să stea problemele e- 
conomice, modul cum grupe
le sindicale își aduc contribu
ția la realizarea angajamen
telor luate în cinstea aniver
sării Republicii. Toate aces
tea ' impun ca dezbaterile să

de

i -ai
spiri-

spre dez- 
importante 
este con- 
de zi cu 

muncă,

fie concrete, strîns legate de 
specificul unității în care își 
desfășoară activitatea fiecare 
grupă și secție sindicala.

Așa de pildă, în exploată
rile miniere trebuie să se dez
bată modul cum s-a folosit 
dotarea tehnică și forța de 
muncă pentru sporirea pro- 

. ducției de cărbune, și crește- 
■ rea productivității riruncii. De 
asemenea, adunările grupelor 
și‘secțiilor sindicale de la ex
ploatările miniere trebuie să 
găsească măsuri ’și posibilități 
pentru recuperarea rămîrieri- 
lor în urmă la lucrările de 
pregătiri și investiții, p'entru 
asigurarea liniei" de front ne
cesare realizării planului • la 
cărbune pe acest trimestru, 
pe anul viitor și pe ’ întregul 
cincinal. '■

Constructorii au de 'aseme
nea în față sarcini mobiliza
toare pe/itru realizarea exem
plară a programului dă inves
tiții necesare dezvoltării in
dustriale și social-ciilturale a 
Văii Jiului.

Avînd în vedere că au ră
mas mai puțin de două luni 
pînă la finele acestui an și 
că salariații Grupului de con
strucții al T.C.D. mai au încă 

. de predat o seamă de obiecti-

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada artistică de agitație
valențe educativecu reale

Interviu cu Gh. NEGRARU, 

instructor la Casa de 
cultură din Petroșani

cîte știm, docu- 
partid apărute în 
cu privire la ac- 
politico-ideologică, 

și artistică

formație combativă,

cincinalului în 
jumătate.

C. MAGDALIN

in pag. a 3-a)

— Vă propunem să abor
dăm în cele ce urmează un 
subiect foarte apropiat de pre
ocupările dv.: activitatea bri
găzilor artistice de agitație 
din Valea Jiului. Ce ne pu
teți spune despre stadiul în 
care se află aceste formații ?

— După 
mentele de 
ultimii ani, 
tivitatea 
ctfltural-educativă 
accentuează între altele nece
sitatea înființării și perma
nentizării, peste tot unde e- 
xistă condiții, a brigăzilor ar
tistice de agitație. Acestea 
pot și trebuie să-și aducă o 
contribuție cit mai substanți
ală pe linia satirizării și cri-

ticării unor deficiente, educării 
la tineri a trăsăturilor poziti
ve de caracter etc. După a- 
pariția acestor documente și 
în municipiul nostru s-au luat 
anumite măsuri pentru înfiin
țarea sau reînființarea unor 
brigăzi artistice de agitație. 
Așa se face că și-au început 
activitatea brigăzile artistice 
de agitație de la Vulcan, Lu- 
peni, Lonea, Uricani, Aninoa-

sa, Petroșani etc., majoritatea 
pe lîngă cluburile sindicale și 
casele de cultură din aceste 
localități.

— Ați spus „majoritatea". 
Există astfel de formații și pe 
lingă alte instituții sau între
prinderi ?

— Da, însă foarte puține. 
In afară de brigăzile artistice 
de agitație care funcționează 
pe lîngă cîteva cămine cultu
rale din municipiu, știu că u- 
nele instituții și întreprinderi 
și-au format brigăzi proprii. 
Acesta este, de exemplu, ca-

Interviu consemnat de
C. PASCU

(Continuare in pag, a 3-a)
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0 nouăstudențesc

Din nou înfrîngere
la scor

Rapid

foto- 
Viad

VIITOARE (miercuri, 15 noiembrie): Jiul 
Bacău; Steagul roșu — Universitatea Craiova;

ETAPA
Sport club
U.T.A. — A.S. Armata; C.S.M. Reșița — Rapid; Petrolul — 
„U" Cluj; Steaua — F. C. Argeș; C.F.R. Cluj — Dinamo; 
Sportul studențesc — Farul.

REZULTATE: F.C. Argeș — Sportul studențesc 1—0; 
Sport club Bacău — A.S. Armata 1—0; „U" Cluj — Farul 
1—0; Universitatea Craiova — Sțeaua 0—0; Steagul roșu — 
C.F.R. Cluj 2—0; Dinamo — C.S.M. Reșița 2—0; Petrolnl — 
U.T.A. 1—0; Rapid — Jiul 4—1.

1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.

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

la închiderea sezonului atîetic

Steaua 
Steagul roșu 
Dinamo
Sport club Bacău 
Jiul
Universitatea Cv. 
C.F.R. Cluj
Petrolul
Farul
U.T.A.
F.C. Argeș 
Rapid 
„U“ Cluj 
A.S. Armata 
C.S.M. Reșița 
Sportul

Multe speranțe ne-am pus 
în jocul de la București, chiar 
dacă Rapidul se anunța un 
adversar de primă marcă. Con
tam pe inexpugnabilitatea re
dutei defensive petroșănene, 
pe continuitatea formei re
marcabile a mijlocașilor Li- 
bardi — Naghi, pe pofta de 
gol a lui Rosznay și Mulțes- 
cu.

Timp de 10 minute, opti
mismul nostru părea a fi con
firmat pe stadionul 23 Au
gust. A urmat însă momentul 
ce a decis — se pare — în 
mare parte soarta partidei. 
Mulțescu îl „servește" exce
lent pe Stoian, un șut în.., 
Răducanu care-și pune co
echipierii în poziție de atac, 
Petreanu îl depășește pe 
Stocker, o centrare precisă Ia 
numai 2 metri de poarta Iui 
Ion Gabriel și, Marin Stelian 
reia plasat între buturile oas
peților: 1—0 (min. 10).

Deruta pune stăpinire 
evoluția echipei din Petro
șani. Linia de mijloc negii- 
ȘeaSă complet sarcinile de a- 
'frărăre avîntîndu-se exagerat 
înspre zona defensivei rapi- 
diste, în timp ce cvartetul o- 
fensiv al oaspeților este „ser
vit" numai cu baloane înalte. 
Devenise clar pentru toată 
lumea că o asemenea tactică 
avantaja net echipa din Giu-

pe

FOTBAL, DIViZiA C

2t—• 9 
14— 4 
14—10
14— 11
15— 16 
18—15
10— 9
6— 7
7— 10 

15—14
17— 14
8— 7 

10—20
18— 21
9— 17

10—22

din

Iești. Boc și Grigoraș respin
geau cu regularitate încercă
rile de străpungere a zidului 
din fața lui Răducanu, pu- 
n!ndu-i pe „cărăușii" Angeles- 
cu și Marin Stelian în pose
sia unor mingi utile.

Degringolada „lT'-lui
Valea Jiului este sesizată 
prompt de gazde. La numai 
3 minute după deschiderea 
scorului, Boc, profită de... ne
atenția -arbitrului Traian Moar- 
căș, Ia clasica talpă a lui 
Neagu („primitor" Tonca) și 
majorează avantajul la 2—0.

In continuare jocul se echi
librează pe alocuri și nu lip- 

mult ca Rosznay (min. 
Mulțescu (min. 21) să-l 
pe Răducanu (in prima 
►apărătorul rapidist a 

la un fault pentru a 

sește 
19) și 
„bată" 
fază, 
recurs
evita golul). In minutele 27, 
34 și 36, Stoian și de două 
ori, Rosznay sint foarte a- 
proape de gol. Ceea ce nu le 
reușește lor, va reuși în 
schimb, în min. 37 lui Dumi- 
triu III care concretizează un 
contraatac inițiat de fratele 
său, Dumitriu H.-

'Repriza secundă 'marchează 
o revenire a oaspeților. Tre
cerea lui Georgescu în linia 
fundașilor centrali și intro
ducerea în teren a lui Szaba- 
dos oferă apărării jiuliste un 
plus de siguranță iar atacului 
mai multă agresivitate.

i

FOTBAL 
divizia 

națională

clipe Jiul 
atac reu- 
reducerea

Totuși cei care înscriu sint 
giuleștenii (min. 62) prin Du
mitriu II. Idolul galeriei ra- 
pidiste surprinde (din nou pe 
contraatac) adversarul, cu un 
șut sec ce-I derutează pe Ion 
Gabriel și... 4—0.

Din aceste 
trece ho-tărît Ia 
șind în min. 75 
handicapului .O cursă pe par
tea dreaptă a lui Mulțescu 
este urmată de o centrare 
precisă înspre Szabadoș, un 
șut la colțul lung și 4—1. Ca 
două minute înainte de final, 
Rosznay ratează incredibil po
sibilitatea de a-și continua 
suita golurilor sale.

Jiul a pierdut duminică Ia 
București în fata unui adver
sar mai bun. Scorul însă este 
exagerat. Apreciem intențiile 
pur ofensive ale colegilor lui 
Libardi, dar nu putem fi de 
acord cu maniera în care cău
tau să se replieze , jucătorii 
oaspeți în situațiile de pier
dere a balonului. Edificatoare 
ît> acest sens sînt fazele ce 
au condus Ia marcarea a trei 
din cele patru goluri în poar
ta oaspeților.

Brigada de arbitri, condu
să la centru de Traian Moar- 
căș (Brașov) a condus bine 
următoarele formații: RAPID : 
Răducanu — Pop, BOC, GRI
GORAȘ, Codrea, — Angeles- 
cu, MARIN STELIAN, — Pe
treanu. Neagu, DUMITRIU 41. 
(min. 62 Sava), Dumitriu III. 
JIUL: Ion Gabriel — Geor
gescu, Tonca, Stocker, (min. 46 
Onuțan), Naidin, — LIBARDI, 
Naghi — Stan Gabriel (min, 
66 SZABADOS), MULȚESCU, 
Rosznay, Stoian.

Nicolae LOBONȚ

tînâră speranță 
din Valea Jiului
Tinărul de 17 ani, din fa

ța mea, cu chipul zîmbitor, 
senin, dar care exprimă tot 
atît de bine dîrzenia și am
biția este Ștefan Szitaș — 
elev la Grupul școlar din 
Petroșani. Numai din pri
măvară a început să prac
tice atletismul. înainte se 
antrena pentru schi-fond. 
dar cu prilejul unui cros al 
școlilor, antrenorul loan Cio
fîcă l-a remarcat și l-a. se
lecționat la atletism unde, 
tot atît de cuminte a înce
put antrenamentul.

Pregătirile îmbinate cu 
disciplina s-au dovedit e- 
ficiente. La scurt timp a 
participat alături de colegul 
său, Eugen Roiban, la con
cursul „Crosul tineretului" 
care s-a ținut la Brăila și 
unde s-a clasat pe locul 8. 
(Atunci Roiban s-a clasat 
pe locul 1). După citeva 
probe de control, profesorul 
l-a „dedicat" alergărilor de 
distanță mare (3 000-6 000 
m) la care de fapt a și con
curat anul acesta dar cu re
zultate aproape satisfăcătoa
re. Totuși crosul a rămas

AGENDA CAMPiONATULUI JUDEȚEAN DE FOTBAL

Ultimele
...meciuri ale turului actualului campionat, disputate în 

etapa de duminică, s-au caracterizat — așa cum, de altfel, 
era de așteptat, — printr-un scăzut nivel tehnico-spectacular.

Informațiile primite de la corespondenții noștri atestă 
faptul că, în pofida măsurilor drastice dictate de comisia 
disciplinară a C.J.E.F.S., în ultimul timp, anti-jocul continuă 
să dăinuie pe stadioanele municipiului, fotbalul — specta
col își perpetuează,., aspectul alterat.

Din dorința de ți contribui mai mult la intronarca unui 
AER NOU în acest discutat campionat județean de fotbal, 
vom urmări în viitor mai ateriți, desfășurarea meciurilor din 
această competiție.

☆

In campionatul județean de 
fotbal, duminică echipele gaz
dă s-au impus în fața partene
relor lor de întrecere reușind 
să ciștige întîlnirile disputate 
în ultima etapă a turului.

La Uricani, echipa locală 
a învins la limită 

seriei Valea Jiului a 
campionat, 
(care astfel 

înfrîngere din campio
nat), printr-un gol înscris din

Minerul 
liderul 
acestui 
Vulcan 
prima

Minerul 
suferă

I 
I

fotbalistului

în 
cu 

prof.

proba lui de bază unde s-a 
străduit, plin de ambi
ție, sub îndrumarea asiduă 
a antrenorului. De curind, 
la Oradea a obținut selec
ționarea în lotul R.S.R., cla- 
sîndu-se în finala pe țară 
pe locul 4.

Să-i urăm primului atlet 
care va reprezenta Valea ' 
Jiului la Crosul balcanic re
zultate frumoase, care să 
ne bucure pe toți.

Ion LEONARD

SH »

pentru a

mare 
luptă 

aduce 
Găti, 

teren, 
șuturile lui

I

penalty in min. 21 de Venter. 
In partea a doua a jocului, 
inițiativa aparține în 
măsură oaspeților, care 
cu energie 
egalarea, dar portarul 
cel mai bun om de pe 
apără magistral 
Ferenczi și Maiosi.

A arbitrat excelent, N. Su- 
ciu. Petroșani.

Teamul minerilor aninoseni 
în confruntarea cu colegii

La început, timp de 
doi ani, am lucrat în schim
bul de noapte, pentru a ju
ca ziua fotbal și a merge 
seara la școală" (Iosii Le- 
reter) ® La 32 de ani. ce
lebrul fotbalist Jimmy Gre
aves s-a retras din activi
tatea competițională © Ro
che, un fotbalist irlandez, 
portar, ajutat de o rafală 
de vînt, a înscris un gol 
adversarului, dintr-o singu
ră degajare! @ Sub 
grafia

(F.C. Argeș), un ziar ma- 
drilean scria: „Acesta este 
Dobrin, marea figură a 
echipei piteștene" @ Stocker, 
Al. Naghi și Mulțescu con
tinuă să se mențină 
„echipa campionatului, 
la etapă la etapă"

In 
de 

© Pri
lejuită de abaterile discipli
nare săvîrșite la meciul Pre
paratorul Petrila — Mine
rul Vulcan, discuția pe 
marginea nivelului tehnico- 
tactic al campionatului ju
dețean de fotbal, inaugu
rată azi, va continua, 
cadrul acestei pagini, 
publicarea opiniilor 
Dorel Vladislav, președinte
le C.M.E.F.S.. ale arbitrilor 
Steîan Mareș și Francisc 
Barna. Așteptăm, de aseme
nea, și alte opinii autori
zate...

de Ia Parîngul Lonea a ieșit 
învingător la un scor con- 
cludent: 3—1. Pentru gazde 
au marcat Băieșu, Gudacu și 
Broască, iar pentru loneni 
Nvulasi. A arbitrat corect T. 
Barna, Petroșani.

In această etapă seria ne- 
prezentărilor unor echipe la 
susținerea meciurilor oficiale 
— neprezentări din care reiese 
evident, lipsa de seriozitate cu 
care privesc unele asociații 
sportive angajarea lor 
ceastă competiție — a 
nuat cu încă două: 
echipele Preparatorul 
și Streiul Baru, care 
de susținut meciuri în 
sare cu Preparatorul Coroești 
și, respectiv, Energia Paroșeni 
au pierdut conform regula
mentului, fiecare cu cîte 3—0.

Intîlnirea dintre Utilajul Pe
troșani și Preparația Lupenî 
nu s-a disputat, deoarece ar
bitrul întîlnirii nu a fluierat 
începerea partidei din cauza... 
lipsei de la teren a medicu
lui. Regulamentar, evident!

în a* 
conți- 
astfel 

Petrila 
aveau 
depla-

Victoriile sportive, chiar a- 
tunci cînd nu sint dotate 
cu rezonanța care să en

tuziasmeze, sau să încununeze 
uriașe eforturi, conțin în ele o 
putere de iradiere. Mai mare 
sau mai mică I Au, adică for
ța de a cuprinde în perime
trul lor de tensiune oameni, 
mulți oameni, mii și chiar 
milioane de oameni... Este 
numărul acestora — al oa
menilor, se subînțelege, care 
reușesc cu multă dificultate 
să-și șteargă din memorie ul
tima victorie pe care au do
rit-o și în care au crezut — 
la fel de mare... în toate ra
murile sportului ? Nicidecum. 
Sporturile favorite vor avea, 
întotdeauna, prioritate în i- 
nimile iubitorilor „bătăliilor" 
de pe stadioane. Dar celelal
te sporturi ? Le uităm ? Le 
ignorăm. La „umbra" unei 
victorii fotbalistice obișnuite, 
seci — în esență, mici — se 
ascund (și nimeni nu le ia in 
seamă) alte victorii, în altă 
ramură sportivă, mai mari, 
mai concludente... Nu au for
ță de iradiere asupra oame
nilor, de aceea nu au ecou — 
veți zice. Nu, nu acesta e mo
tivul azvirlirii acestora sub 
platoșa necunoașterii. Sint al
tele motivele pentru care cei 
ce ar avea tot interesul să 
facă cunoscute aceste victo
rii, le trec sub tăcere. Poate 
nu e vorba aici decît de... un
ghiul din care ochii babei hî- 
tre privesc fata cuminte a. 
moșneagului... Poate! Cine 
știe!

•ir

...Și totuși sint victorii, a- 
șa-zise mici, care reușesc să 
împrimăvăreze sufletele unor 
slujitori devotați ai sportului, 
mai intens decît orice mare 
succes fotbalistic. Am întîl- 
nit, la Petrila, un bătrin po-. 
picar, care „stăpinea" toate 
rezultatele din ultimii ani ale 
juniorului Miclea, în schimb 
îl „interesa" ce au făcut fot
baliștii de la Jiul Petroșani 
la Arad în măsura în care 
dorea să afle cum s-a com
portat... Sportul Ciorogîrla 
în meciul cu Azotul Slobo
zia !!

*
...La stadionul „Jiul" din 

Petroșani, dincolo de tumul
tul golurilor, al ofsaidurilor 
și al transmisiilor fotbalisti
ce, cu o tenacitate demnă de 
lauda, într-un modest anoni
mat, își desfășoară activita
tea și atleții profesorului 
Ioan Ciofîcă. Sint cei ce, an 
de an, domină cu autoritate 
întrecerile județene... Cîți 
campioni județeni au ieșit de 
sub mina entuziastului jt a- 
tît de modestului antrenor în 
ultimii ani! ? Nu se știe. Ni
meni nu mai știe. Pentru că 
sînt mulți. Cîte ore de an
trenament se scurg aici nești
ute ți cîte performanțe n-au 
fost aici „construite" cu mi
gală și tenacitateI Aici a în
vățat tainele discului atletul 
Petru Elizău, component al 
lotului României. Crosistul 
Ion Magheru, provenit din a- 
ceeași „mină" a atins, de a- 
semenea, performanțe de va
loare republicană. Și la fei 
ca acesta, alt atlet, I. Văsoi. 
Sînt acestea, performanțe i- 
zolate, singulare, roade ale 
purei tntimplări ? Nicidecum. 
Eugen Roiban a cucerit, anul 

acesta, titlul de campion na
țional la „Crosul tineretului". 
Maria Lăzâresc este vicecam- 
pioană la 300 m și. ocupantă 
a locului III la 500 m — ju
niori III. Adela Cobuz s-a 
clasat a IV-a la campionate
le republicane (categoria co
pii I)... Sînt rezultate conclu
dente. Sint tot atitea prilejuri 
de mari bucurii...

L-am întîlnit deunăzi, pe 
antrenorul Ioan Ciofîcă. Era 
fericit. Era foarte fericit. în
cheierea sezonului atletic i-a 
prilejuit încă o mare satis
facție. La Oradea, elevul sau 
Ștefan Szitas s-a comportat 
foarte bine, în finala crosu
lui republican, ocupînd un 
meritoriu loc IV și adjude- 
cîndu-și, cu această ocazie, 
dreptul de a participa, ca re
prezentant al selecționatei 
României, la ediția din 1973 
a „Crosului balcanic".„

E mult, e puțin ?

„SOIURI

ESENȚĂ

TARE...
E mult! In condițiile de 

azi, cind e atît de vădită (și 
nu doar la noi, ci și aiurea...) 
distanțarea tinerilor față de 
probele atletice, în favoarea, 
cultului moleșitor al comodi
tății — incluzind aici și 
sporturile unde se crede doar 
că rezultatele vin mai facil, 
în fond urmărindu-se doar 
îndestularea unor interese 
momentane — e mult. Se „lu
crează" mult și bine, cu sîr- 
guință și conștiinciozitate în 
secția de atletism a Jiului. Și 
rezultatele se văd. Se văd 
distinct. Numai cei ce nu vor. 
nu le văd. Și poate cei ce ar 
trebui să acorde mai mult 
sprijin acestor tineri, care se 
afirmă de la un an la altul 
mai pregnant, ar fi necesar 
să le vadă mai bine. Noi toți 
ar trebui să le cunoaștem. Și 
să stimăm aceste rezultate. Și 
înainte de a-l ridica în slăvi 
pe un fotbalist oarecare, (ca
re, poate, mîine pleacă pe 
alte meleaguri) să ne mai a- 
runcăm o privire și în... 
„grădina" profesorului Ioan 
Ciofîcă, unde „cresc" totuși și 
„soiuri" de esență tare, care 
merită să fie văzute, încura
jate. Merită cu prisosință! 
Da, da, în această „grădină 
neîmprejmuită", oresc atleți 
de clasă. Să-i vedem și să-t 
smulgem din anonimat !

Adrian CONDOR

Electromotor Timișoara 1-0
Succesul obținut de localnici 

în „ Cupa României" împo
triva Politehnicii Timișoara a 
atras duminică pe stadionul 
din Lupeni un apreciabil nu- 
mă de spectatori, cu toate că 
ploaia și frigul n-au contenit 
să se facă simțite. încă din 
primele minute, după așezarea 
jucătorilor pe teren, după 
primele tentative de atac, s-a 
putut observa dorința legiti
mă a ambelor echipe de a ob
ține victoria. Aviditatea pen
tru cucerirea celor două punc
te puse în joc a dai naștere 
unui meci frumos, cu faze 
chiar spectaculoase cînd la o 
poartă, cînd la alta. In timp 
ce minerii atacau în trombă,
cu toate forțele lor, replica
timișorenilor a fost pe măsu
ra numelor sonore prezente
in echipă (Săceleanu, Cioro-
paru, Fodor, Popa, Donca) s 
temporizarea Ia mijlocul tere
nului și lansarea, prin pase 
lungi, a unor periculoase con
traatacuri. Acestea au fost 
replicile preferate ale oaspeți
lor. Și dacă meciul nu ne-a 
oferit multe goluri, meritul 
revine portarilor și în special 
apărătorilor, care prin luci
ditate, calmitate, intercepții și 
rezolvări fericite au înlăturat 
acțiunile periculoase la pro
pria poartă.

Primii care ratează deschi
derea scorului au fost, cum 
era și firesc, gazdele prin 
Țurbatu (min. 2), Lucuța (min.

5), Polgar (min. 16) după 
care este rindul fotbaliștilor 
de pe Bega să-l facă pe Șar
pe să se „întindă" serios la 
șuturile lui lancu, min. 20 și 
Săceleanu min. 35. După ce 
Popa în min. 36 apără spec
taculos o „bombă" a lui Cris- 
tache, două minute mai tirziu 
el este învins fără drept de 
apel: Cristache îl lansează
printre doi apărători pe Tur- 
batu, acesta centrează scurt 
la Cotroază care reia splen
did cu capul în plasă : 1—0... 
și așa se încheie prima re
priză deși a mai fost o posi
bilitate de majorare a scoru
lui la o lovitură liberă indi
rectă du la 4 metri (I )

Cu toate că în repriza se
cundă oaspeții au dominat ce
va mai mult, scorul n-a mai 
putut fi modificat.

V. Cioc din Mediaș a arbi
trat bine un meci desfășurat 
în limitele deplinei sportivi
tăți.

Iată echipele folosite în te
ren :

MINERUL: Șarpe — Rus,
Șvedak, Burdanglu, Seraiim, 
— Cristache, Polgar — Voicu, 
Cotroază, Lucuța, Turbatu.

ELECTROMOTOR: Popa — 
Botoca, Morovan, Donca, Co- 
dreanu, Boici (min. 85 Sertea), 
lancu — Cioropani, Săcelea
nu, Fodor, Drăgbiescu.

, V. MOLODEȚ

„In semn de protest la adresa 
diriguitorilor 

campionatului jofețean fotbal F

Handbal

Știința Petroșani — 
învingătoare merituoasă

Cu meciul disputat intre Școala sportivă și Știința Pe
troșani, contînd pentru campionatul județean de calificare, au 
luat sfîrșit jocurile din seria respectivă, uimind ca pentru 
stabilirea echipei campioane județene să se intîlnească cîș- 
tigătorii celor două serii

Intîlnirea dintre Școala sportivă și Știința a luat sfîr
șit cu victoria studenților (9-21) care deși , au jucat in... in
ferioritate numerică, tot timpul jocului (Fasindu-le al șaselea 
jucător de cîmp), nu puteau să cedeze in fața tinerei echi
pe a Școlii sportive. Un lucru demn de luat în seamă însă 
este faptul că lotul prezentat de Școala sportivă în acest re
tur de campionat este radical întin-rit, majoritatea acestor 
elevi vădind certe perspective de progres în tainele acestui
frumos sport. S. BALOI

Există, deja statornicită, o 
impresie: multitudinea abateri
lor disciplinare, generate de 
organizarea defectuoasă a în
trecerilor campionatului jude
țean de fotbal, a atins punctul 
culminant în meciul Prepara
torul Petrila — Minerul Vul
can. Nu intenționăm s-o com
batem. Lansăm, în schimb, cî- 
teva întrebări: Are această
„părere" o fundamentare argu- 
mentativă puternică sau poate 
fi ușor clătinată ? Cele întim- 
plate la Petrila au, cumva, pre
cedente și mai dezonorante, 
care să „justifice", într-un fel, 
ultimele ieșiri nesportive ale 
petrilenilor, în fața cărora in
transigența conducătorilor fot
balului din județ n-a mai stat 
în cumpănă ? Constituie, cu 
adevărat, un act de sfidare re
tragerea din campionat a echi
pei Preparatorul Petrila, sau 
faptul în sine (oricum, de con
damnat), poate fi așa cum sus
țin conducătorii asociației 
sportive petrilene— considerat 
un „protest Ia adresa diri
guitorilor campionatului jude
țean de fotbal" ?

Să încercăm, pentru înce
put (întrucît vom prelungi dis
cuția cu „anchetarea" și a al
tor factori) să răspundem, suc
cint, la aceste întrebări, cu 
sprijinul celor. inditruiți să 
susțină mișcarea sportivă — în 
speță fotbalistică — din Petri
la. Am stat da vorbă, întru a- 
flarea purului adevăr, în „pri
ma parte" a schimbului de o- 
pinii deschis, cu tovarășii: 
Ion Orza, secretarul comitetu
lui de partid de la preparația 
Petrila, Ion Horga, președintele 
A.S. Preparatorul Petrila, ing. 
Nicolae Maszni, președintele 
secției de fotbal a asociației, 
și Ioan Ciur, secretarul acestei 
asociații (Ne rezervăm dreptul 
de a comenta, între paranteze, 
anumite afirmații ale interlocu
torilor noștri).

Pentru introducerea cititoru
lui în subiect, scurtă preci
zare : în meciul „cu pricina".

pentru că a „îndrăznit" să eli
mine din joc un fotbalist lo
calnic, vinovat de lovirea in
tenționată a adversarului, ar
bitrul Francisc Barna a fost 
molestat de către un specta
tor, la ieșirea din teren, în pau
za regulamentară. Meciul nu 
a mai continuat... Și înainte ca 
forul sportiv județean să co
munice sancțiunile, conducerea 
A.S. Preparatorul Petrila a 
anunțat oficial retragerea echi
pei sale de fotbal din compe
tiție ! De ce ? ...

— Cunoscînd dificultățile li
nei partide oarecum grele, 
cum ați pregătit organizatoric 
acest meci ?

Pe marginea gravelor 
abateri disciplinare 

săvîrșite într-un 
meci de fotbal disputat 

la Petrila

— E adevărat, avein lipsuri. 
Ca organizatori, n-am făcut 
totul spre a oferi o atmosferă 
corespunzătoare. N-am avut 
medic Ia stadion, am beneii- 
ciat doar de trei oameni de 
ordine. N-am solicitat sprijinul 
miliției. Am greșit, e adevă. 
rat. Sîntem vinovați că... ne
am obișnuit așa. Pentru că 
așa se obișnuiește și pe cele
lalte stadioane din municipiu 1 
Sînt prea multe deiicien- 
țe, care provin „de sus" de la 
organizatorii campionatului, și 
care, după cum se vede, nu 
pot fi remediate. Șl-atunci, 
pentru ce să acorzi sprijin a- 
cestei întreceri care, în con
dițiile existenței atîtor arbitri 
neioiaii, se transformă în pri- 
lejuri de plată a unor polițe 
care nu se mai termină ? Pen
tru ce ?... (Ion Orza, secre
tarul comitetului de partid de 
la preparația Petrila).

— Care-a fost ambianța ge
nerală, dinainte de meci și

pînă la pauză, în teren și în 
tribune ?

— încărcată. Grea. Furtu- 
noasă. „Băieții" încă se încăl
zeau la ora cînd meciul trebu. 
ia să înceapă. „Tratativele" cu 
arbitrul au durat prea mult. 
Dacă era regulamentar, nu tre
buia să înceapă meciul ! (Exact. 
Dar nu pentru că terenul nu 
corespundea, ci din lipsa me
dicului!). înainte ca jucă
torul Costea să-l loveas
că pe Perju, acesta a 
fost provocat, sîcîit, de vul- 
cănean. A reacționat, violent, 
e adevărat, dar puteau fi am
bii eliminați din joc. Bacna 
trebuia să observe el infrac
țiunea nu să aștepte semna
larea tușierului Cîrciumaru. 
Președintele asociației sporti
ve din Vulcan, ing. Zeno Jur- 
că, recunoaște că și jucătorul 
Perju e „rău" și că... șl-a gă
sit nașul'!... (Ion Horga, pre
ședintele A.S. Preparatorul 
Petrila).

— Deci, sînteți supărați pe 
arbitri în genere!

— Nu doar. Sîntem supa
răți pe noi, pe oamenii noș
tri, pe echipa noastră, pe cei 
ce-ar trebui să urmărească, să 
controleze șl să îndrume echi
pele din acest campionat. Ne 
retragem în semn de protest 
la adresa celor răspunzători 
de buna desfășurare a cam
pionatului județean, sperînd 
ca prin gestul nostru să de- 
terminăm o schimbare, să an
trenăm factorii diriguitori la 
modificarea unei greșite optici 
de ansamblu asupra acestor 
întreceri (ing. Nicolae Maszni, 
președintele secției de fotbal 
a asociației petrilene).

— Să se ia măsuri contra 
arbitrilor. De cînd vrem să 
iitn cinstiți, adică să nu „min- 
jim" arbitrii, aceștia ne frus
trează. Pînă cînd ? (loan Ciur, 
secretarul asociației).

Concluziile ni le vom expu
ne în finalul schimbului de 
opinii.

V. TEODORESCU

— Așa, să iii pregătit cu aruncarea bilei. Eu sint atent 
cînd apare cineva de Ia Comitet... Da' să-i țintești bine pi

cioarele poate-1 facem „responsabil".

terminăm partida. Explică-le să circule pe Ia... popicărie !„.!

AVEM 
CA Șl CUM 
HM AVEA!

E o discordanță greu ex
plicabilă : să-ți dorești un 
lucru, iar cînd îi ai să nu-1 
păstrezi, cum la iei de dis
cordant e faptul ca, atunci 
cînd dispui dc ceva să nu 
faci uz de el,..

La Lonea, există o popi
cărie, ce-i drept nu una 
dintre cele mai optime dar 
care, de mai multă vreme 
are tavanul prăbușit, fă- 
cind-o complet inutilizabilă. Și 
nimeni încă nu s-a învred
nicit să remedieze acest ne
ajuns. Ce e mai interesant, 
că amatori sînt pentru acest 
sport, ca să nu mai vorbim 
de „pretenții" la o... popi
cărie nouă. Dar... pină la o 
viitoare „noutate" în acest 
sens de ce e atît dc grea 
păstrarea celei vechi, între
ținerea ci etc. ? Chiar nu 
există în toată Lonea nici 
un ins cu o inițiativă ? A- 
cest obiectiv sportiv (să 
nu-i zicem „bază", pentru 
că prea c „la pămînt") c 
chiar fără nici un stăpin î I

Un aspect similar se poate 
întilni Ia Aninoasa. Numai 
că, acolo există o popicărie 
care întrunește toate su
fragiile unor amatori „pre
tențioși"... Amatorii însă... nu 
intră în ea sau, mai bine 
zis nu mai intră de multă 
vreme pentrn că e închisă.

Șl asta pentru un atit de 
simplu lucru: „Nu s-a gă
sit un responsabil", Mai 
clar, forul de care aparține 
n-a găsit încă modalitatea 
de a remunera pe cineva 
caro să se ocupe de această 
popicărie.

Gurile rele spun că nici 
n-a intenționat (acest for) 
să facă un efort in acest 
sens...

Noi nu credem !
Ion LICIU
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Aceste cuvinte au găsit o a- 
probare unanimă în conferin
ță.

— Din faptul că rezultatele 
obținute în acest an n-au fost 
pe măsura cerințelor și a do
rinței noastre — arăta unul 
din vorbitori, nu trebuie să 
tragem concluzia că organiza
ția de partid a muncit mai 
slab. Dimpotrivă, în aceste 
condiții mai deosebite, în lup
ta cu greutățile s-a verificat 
tăria și capacitatea de mobi
lizare a organizațiilor noastre 
de bază, calitățile remarcabile 
ale multor comuniști. Tn ace
lași timp sîntem datori să ne 
vedem lipsurile, să îmbunătă
țim în continuare stilul dc 
muncă, să ridicăm la un nivel 
mai superior eficienta muncii 
politice.

Conferința a scos pregnant 
în evidentă preocuparea comi
tetului și a celorlalte organe 
de partid de la mină, pentru 
ridicarea continuă a rolului 
de conducător politic al orga
nizațiilor de partid prin exer
citarea tot mai competentă a 
dreptului de control asupra a- 
plicării în viată a liniei politi
ce a partidului, prin îmbună
tățirea organizării și planifică
rii muncii de partid, pregăti
rea mai temeinică a adunări
lor generale, prin elaborarea 
unor hotărîri și măsuri cît 
mai judicioase. Atit darea de 
seamă prezentată de secreta
rul comitetului de partid, to
varășul loan Raczelc, cît și o 
seamă de participant!' la dez
bateri printre care tovarășii 
ing. Vasile Ciriperu, directo
rul minei, loan Căpraru, loan 
Savu, Dumitra Cîmpeanu, 
președinta comitetului femei
lor pe mină, Constantin Năs- 
tase, președintele comitetului 
de sindicat și alții au relevat 
că s-a încetățenit metoda ca 
acțiunile initiate, măsurile și 
hotărîrile adoptate să fie ro
dul muncii colective, organe
le de partid reușind să atragă 
un mare număr de comuniști 
la întocmirea materialelor ca
re au stat la baza analizelor. In 
sprijinul materializării hotărîri- 
lor, al ridicării nivelului gene
ral al activității organizațiilor 
de bază, membrii comitetului, 
ai biroului și alțî comuniști cu 
răspundere și pregătire au 
fost repartizați să răs
pundă de cîle o organi
zație de bază — ceea ce a de
terminat ca adunările genera
le să se desfășoare la un nivel 
superior fată dc anii trecuti. 
Toate acestea au creat în rîn- 
dtirile organizației un climat

Dm agenda 
școiîhr

i ® Cursurile fără frecven
ță pentru adulți

; La școlile generale nr. 1
• și 3 din Lupeni sini orga-
• nizate cursuri fără frecven-
■ ță pentru adulții care-și 
; completează studiul clase- 
j lor V-VIII. In vederea a- 
i cestui scop, în școlile a- 
î cest ea au fost luate o se- 
1 rie de măsuri organizato- 
: rice care vin în ajutorul 
j celor care urmează aceas- 
: ta formă de școlarizare: in 
i fiecare duminică, între o- 
i rele 8-12, profesorii sînt 
i prezenți în școală pentru a 
; susține meditații și consul- 
ș tații. Deoarece înscrierile 
: nu s-au încheiat, întreprin- 
i derile au datoria să îndru- 
i me personalul care nu a 
i absolvit școala generală de 
i 8 ani spre completarea 
ț studiilor, mijloc eficace de 
5 ridicare a nivelului de cul- 
! tură generală al populației.

, ® Laborator prin 
autodotare
Prin participarea cadre

lor didactice și a părinților, 
la Școala generală nr. 2 
din Lupeni s-a amenajat 
un ingenios și foarte ne
cesar laborator de chimie. 
Dispunînd de mese acope
rite cu faianță, instalații 

; de apă și un original tabel 
electric al elementelor, la
boratorul oferă posibilități 
sporite de muncă indivi
duală, de modernizare a < 
învățării active a aces- ! 
tei discipline școlare. Prin j 
acest procedeu de gospo
dărire s-au realizat impor
tante economii in mai mul
te unități de învățămînt 
din Valea Jiului.

Adunările de dări de seamă și alegeri
(Urinare din pag. 1)

ve, adunările de grupă de la 
loturile și punctele de lucru 
ale șantierului trebuie să mo
bilizeze constructorii la pre
darea tuturor apartamentelor 
prevăzute pe acest an, la pre
gătirea condițiilor pentru pre
luarea sarcinilor deosebit de 
mari pe 1973. Adunările de 
grupe sindicale de la șantie
rul construcții căi ferate tre
buie să mobilizeze salariații 
la creșterea în continuare a 
gradului de industrializare a 
lucrărilor. Pe toți lucrătorii 
din construcții trebuie să-i 
preocupe îmbunătățirea calită
ții lucrărilor executate, folo
sirea cu randament sporit a 
mașinilor și utilajelor din do
tare, înlăturarea risipei de 
materiale, găsirea de noi so
luții și posibilități de perfec
ționare a organizării muncii 
pe șantiere, extinderea acor
dului global.

Lucrătorii din transporturi 
și telecomunicații sînt chemați 
să dezbată problemele legate 
de reducerea staționării la în
cărcare și descărcare, de ex
tindere a containerizării trans
porturilor, pentru creșterea 
indicelului de folosire a fie
cărui mijloc de transport șî 

sănătos de muncă, de angaja
re responsabilă la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, au 
contribuit ca marea majoritate

Intensificare muncii politico-educative
— problemă majoră

in conferință s-a subliniat 
ca o problemă majoră care a 
stat în fata comitetului, a 
tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, a fost edu
carea marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oa
menilor . muncii, desfășurarea 
unei susținute munci politice 
pentru mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea sarci
nilor economice.

— In urma plenarei Comi
tetului Central al partidului 
din noiembrie anul trecut — 
a arătat în cuvîntul său mine
rul Vasile Rușitoru, vorbind 
în calitatea Iui de responsa
bil al comisiei de propagandă 
din cadrul comitetului de 
partid, — munca de propagan
dă, de educație solialistă s-a 
îmbunătățit mult. In anul ce 
a trecut învătămîntul de 
partid a crescut simțitor fată 
de anii precedent!, iar în a- 
cest an de învăfămînt, pe ba
za experienței cîștîgate, s-au 
luat măsuri pentru ridicarea 
în continuare a nivelului pro
pagandei de partid, atit prin- 
tr-o organizare mai adecvată ce
rințelor, cît și, prin îmbunătă
țirea conținutului. Socotesc 
însă că nu am muncit în su
ficientă măsură cu agitatorii, 
nu am urmărit îndeaproape 
cum îi îndrumă, cum îi instru
iesc și cum îi folosesc organi
zațiile de bază pentru a expli
ca celor din jur unele proble
me ale politicii partidului și 
pentru a-i mobiliza la îndepli
nirea sarcinilor economice. 
Comitetul de partid și-a pro
pus ca odată pe trimestru să 
facă pregătirea agitatorilor la 
punctul de informare și docu
mentare, inslruindu-i atît a- 
supra unor sarcini cît și asu
pra problemelor de metodolo
gie, evidențiind experiența 
pozitivă în munca politică de 
masă. Acesta e un lucru bun, 
dar mă gîndesc că nu-î sufi
cient. Principalul este să de
terminăm ca fiecare organiza
ție de bază, biroul său să se 
folosească de agitatori în mod 
concret, să-i îndrume zi de zi 
în mod diferențiat și să-i an
treneze pe bază de sarcini 
precise la rezolvarea proble

Se cere mai mult făcut in extinderea 
experienței pozitive

In conferință s-a relevat ca 
pozitiv faptul că în rezolvarea 
unor probleme organizatorice 
și în ridicarea nivelului pro

Brigada a
(Urmare din pag. I)

zul cooperativei din Vulcan 
si preparației din Coroești.

— Credeți că mai există în
că posibilități care pot ii fo
losite pentru ca numărul a- 
cestor brigăzi să crească ?

— Bineînțeles. De pildă, la 
Lupeni ar putea să funcțione
ze cel puțin încă o brigadă și 
anume în cadrul fabricii „Vis- 
coza”. De asemenea, la Petro
șani sînt atîtea unități mari 
care pot și trebuie să dove
dească mai multă preocupare 
pentru înființarea unor bri
găzi artistice de agitație pro
prii. Mă gîndesc la T.C.M.M., 
U.U.M.P., sindicatul lucrători
lor din domeniul sănătății și 
prevederilor sociale, cele 
două organizații comerciale 
locale, E.M. Dîlja etc. Ce-i 
drept, pe ici pe colo există 
unele semne bune dar aces
tea trebuie cu adevărat fina
lizate. Și apoi, mai este un 
aspect care nu trebuie negli
jat. E bine ca numărul brigă
zilor artistice de agitație să 
crească necontenit, dar în a- 
celași timp se impune o mult 
mai asiduă preocupare pentru 
realizarea unor texte de bri
gadă acide, concrete, cu mare 
expresivitate precum și pen
tru interpretare. O seama de 
brigăzi artistice de agitație 
din Valea Jiului au programe 
neinteresante, lipsite de fan
tezie și originalitate. Acest, 
lucru a reieșit cu claritate, cu 
prilejul confruntărilor din ca- 

îndeosebi a parcului auto în 
vederea transportării unei 
cantități sporite pe fiecare zi 
și mașină, pînă la finele a- 
nului.

In grupele sindicale din co
merț se impune dezbaterea cu 
inaltă răspundere a contribu
ției sindicatelor la realizarea 
sarcinilor privind buna apro
vizionare și desfacere a măr
furilor către populație, redu
cerea cheltuielilor de circulație 
și a perisabilităților. educarea 
salariaților în spiritul atitudi
nii civilizate față dc cumpără
tori. In acest context grupele 
sindicale trebuie să analizeze 
și să tragă la răspundere pe 
acei lucrători caro, în acest an, 
au nemulțumit cumpărătorii, 
au produs pagube din avutul 
obștesc.

După cum ne este cunoscut) 
în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la 
adunarea cu activul de partid 
din Valea Jiului s-au făcut 
observații asupra preocupării 
sindicatelor față de condițiile 
de muncă și de viață ale sa-, 
lariaților. In lumina indicați
ilor și sarcinilor trasate de 
conducătorul partidului și 
statului, adunările de dări 
dia seamă și alegeri sînt. 

a comuniștilor să fie un e- 
xemplu de disciplină în pro
ducție și de comportament în 
societate.

melor ce se ridică Ia locurile 
de muncă pentru întărirea dis
ciplinei, răspunderii și grijii 
față de avutul obștesc.

— Am reușit să desfășurăm 
o activitate politică-educativă 
eficientă prin gazeta de pere
te și prin suplimentul său sa
tiric — a completat Ia rîndul 
său tov. Mircea Suba, secreta
rul comitetului de partid din 
sectorul XII transport, îndeo
sebi pentru combaterea unor 
neajunsuri, pentru întărirea 
disciplinei. Mai întîmpinăm 
însă greutăți cu unii , certați 
cu critica. Cred că e bine ca 
aceștia să fie mai mult în a- 
tenția organizației de partid, 
precum și a organizațiilor de 
sindicat și U.T.C. pentru a în
tări efectul educativ al mate
rialelor apărute la gazeta de 
perete.

— Dintr-o analiză atentă fă
cută în sectorul nostru — a 
spus în reluarea acestei idei 
inginerul Ion Cărnntu, șeful 
sectorului de investiții — am 
constatat că avem mai frec
vente abateri de la disciplină 
și chiar o fluctuație mai mare 
în rîndul tinerilor între 18—23 
de ani. Aceasta trebuie să de
termine din partea noastră, a 
tuturor o grijă deosebită pen
tru educarea acestor tineri, 
pentru că este vorba de for
marea viitorului detașament, 
de mineri, care urmează să în
locuiască pe cei dc azi.

— Sînt de părere — a opî- 
niat Eroul Muncii Socialiste 
Petre Constantin — să ne în
dreptăm mai mult atenția asu
pra educării tinerilor de la mi
nă, atragerii lor în mai marc 
măsură la muncă în procesul 
de producție, Ia activitățile 
politice și obștești, Ia acțiu
nile patriotice, la ridicarea ca
lificării profesionale, pentru 
că aceștia vor trebui să re
zolve mîînn problemele mari 
ale exploatării. Să ne ocupăm 
cu cea mai mare grijă și răs
pundere de calificarea tineri
lor pentru că utilajele cu ca
re va fi înzestrată exploatarea 
nu vor putea fi utilizate cu 
rezultate bune decît de oa
meni cu o înaltă calificare 
profesională.

fesional, au fost organizate 
întîlniri cu șefi de brigăzi și 
de schimburi, maiștri și alte 
cadre, consfătuiri, expuneri

rtistică de
drul fazei de masă a concursu
lui județean al brigăzilor ar
tistice de agitație.

— Luna treentă, cu prilejul 
nnui schimb de experiență pe 
linie culturală ați afirmat că 
veți sprijini orice solicitare 
ce v-ar fi adresată în legătură 
cu realizarea textelor de bri
gadă și cu pregătirea și fini
sarea programelor dc acest 
fel. Ați primit vreo ofertă în 
această direcție ?

— Mi s-a cerut să contribui 
la organizarea unei formații Ia
T. T.A. Am fost anunțat că fu
seseră depistați deja vreo 
cinci interpret! cu care să în
cep repetițiile și mi s-a pro
mis că voi primi în cel 
mai- scurt timp cifrele, datele 
și aspectele necesare întoc
mirii textului. M-am deplasat 
la I.T.A., atunci cînd am fost 
chemat, dar acolo n-am gă
sit nici un interpret. De 
asemenea, n-am primit 
nici pînă acur» ceva în legă
tură cu textul. Un alt exem
plu : în urmă cu o lună m-am 
prezentat la U.U.M.P. spre a 
solicita sprijin pentru selecta
rea unor tineri cu aptitudini 
care să activeze în cadrul u- 
nor formații de la casa dc 
cultură (printre care se afla 
și brigada artistică de agita
ție). Secretarul comitetului
U. T.C. pe uzină s-a declarat 
de acord să ne ajute însă to
varășul Aurel Slăbîi, preșe
dintele comitetului sindicatului 
din uzină, ne-a prezentat niș
te intenții proprii, pe care 

chemate să analizeze fe
lul cum organizațiile de 
sindicat acționează pentru 
realizarea programului stabi
lit de partid în vederea ridi
cării nivelului de trai al oa
menilor muncii. Pe această li
nie, un loc de seamă trebuie 
să-l ocupe modul cum au fosl 
folosite fondurile alocate pen
tru protecția muncii, asigura
rea și folosirea echipamentu
lui de lucru și de protecție.

Cu exigentă sporită trebuie 
analizată contribuția ce o a- 
duc comitetele de sindicat, 
grupele sindicale la respecta
rea legislației în vigoare pri
vind normarea și retribuirea 
muncii, asigurarea condițiilor 
ca salariații să-și poată rea
liza sarcinile de plan și cîști- 
qul în raport cu cantitatea si 
calitatea muncii depuse.

Un moment important pen
tru activitatea viitoare a gru
pelor și secțiilor sindicale îi 
constituie alegerea noilor or
gane. De competența celor 
care vor fi aleși în conduce
rea organelor sindicale de
pinde întreaga noastră muncă 
sindicală. In fruntea acestor 
organisme se cere să fie aleși 
cei mai harnici oameni, ro
mâni. maghiari și de alte na

precum și „zile ale brigadie
rului", arătîndu-se totodată că 
ceea ce s-a făcut în sprijinul 
extinderii experintei avansate, 
a metodelor eficiente de mun
că este încă puțin.

~ Tovarășul Petre Constan
tin — remarca în cuvîntul său 
șeful de schimb Ene Stere — 
ne-a vorbit aici despre randa
mentele ridicate obținute în 
brigada sa și în sectorul în ca
re lucrează. Și noi cei din 
sectorul V am obținut pînă a- 
cum o seamă de rezultate bu
ne, dar mă gîndesc că ar fi u- 
til, am avea multe de învățat, 
dacă la mină s-ar mai organi
za cîte un schimb de experi
ență, dacă am merge în aba
tajul în care lucrează briga
da unuia din cei mai buni 
mineri ai exploatării noastre. 
Consider că organizația de 
partid a minei, comitetul pe 
care-1 vom alege astăzi, și-ar 
îndeplini cu atît mai bine ro
lul și ar conduce colectivul la 
rezultate mai bune dacă ar lua 
inițiativa unor acțiuni prin 
care să antreneze comitetul 
sindicatului, conducerea ex
ploatării și alțî factori, în or
ganizarea unor schimburi de 
experiență între diferite colec
tive de muncă.

Vizînd aceeași problemă, 
minerul Ioan Onnț, șef de bri
gadă, a spus la rîndul său :

— Am ascultat cu multă a- 
tenție ceea ce a arătat aîcî 
tov. Petre Constantin. Dînsul 
are o brigadă bună, omogenă,, 
disciplinată, cu multă experi
ență.

Doresc să .merg într-o zî la 
dînsul în abataj să-i cunosc 
oamenii, să-i văd cum lucrea
ză. Mă interesează foarte mult 
acest lucru deoarece sînt con
vins că am avea ce învăța u- 
nii de la alții. Din păcate, la 
noi organizarea schimburilor 
de experiență între brigăzile 
de mneri a fost neglijată și 
socotesc că ar trebui ca în 
viitor să î se acorde atenția 
cuvenită.

Iată așadar încă o problemă 
asupra căreia noul organ de 
partid este necesar să-și în
drepte mai mult atenția îri vii
tor.

Analiza cuprinzătoare și exi
gentă a întregii munci politice 
și organizatorice în lumina 
sarcinilor îzvorîte din Docu
mentele Conferinței Naționale 
a partidului și a indicațiilor 
prețioase date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea rostită Ia adunarea activu
lui de partid din Valea Jiului, 
măsurile adoptate pe baza a- 
cestei analize vor marca . fără 
îndoială un nou suflu în acti
vitatea organizației de partid 
a minei Lupeni, care se va fi
naliza mai pregnant în mobili
zarea tuturor potentelor co
lectivului la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid, a 
angajamentelor asumate do 
comuniști, dn întreaga masă 
de. salariați.. ... .

agitație
le-a repetat și în declarația 
publicată în ziar, în legătură 
cu realizarea unei brigăzi în 
cadrul uzinei. Mă surprinde 
că șî acum, după o perioadă 
în care intențiile puteau de
veni realitate, lucrurile se 
află în același stadiu ca și 
înainte.

— Este cunoscut că briga
da pe care o conduceți la 
casa de cultură a obținut anul 
trecut locul I pe țară Ia 

concursul „Omagiu partidului". 
Faptul acesta obligă la o acti
vitate bună și în continuare. 
Ce ați întreprins pentru a- 
ceasta ?

— In primul rînd 'am reîm
prospătat formația cu elemen
te talentate. Am mai schim
bat textul care se numește 
acum „Bucuroși de_oaspeți" și 
prezintă — pe parcursul a 15 
--20 de minute •— aspecte po
zitive și negative din orașul 
nostru. In aceste zile am in
tensificat repetițiile pentru i 
finisa programul pînă în ju
rul datei de 20 noiembrie cînd 
sperăm că vom participa și 
noi la spectacolul po care-1 
pregătește in Valea Jiului te
leviziunea.

Precizez însă că și pînă a- 
cum noi am prezentat scurte 
programe de brigadă cu di
verse prilejuri. După finisarea 
noului nostru program nvem 
intenția de a oferi periodic 
spectacole atît la Casa de cul
tură din Petroșani cît și în 
sălile de apel ale minelor. în 
sălile cantinelor etc.

ționalități, membri și nemem- 
bri de partid, oameni devotați 
partidului și colectivului de 
muncă, cu o temeinică pregătire 
politică și profesională. Con
form principiilor democrației 
de organizație, propunerile 
pentru birourile grupelor sin
dicale se vor face de partici
pant, iar pentru secțiile sin
dicale se recomandă de către 
adunările grupelor sindicale 
și se afișează cu zece zile 
înainte de data tinerii alege
rii.

Pentru ca adunările să fie 
prilejuri de analiză profundă 
a activității sindicale, este ne
cesară pregătirea temeinică a 
acestora cu contribuția între
gului activ sindical, consulta
rea membrilor de sindicat ast
fel ca ele să reflecte rezulta
tul gîndirii colective.

Adunărilor de dări de sea
mă și alegeri din sindicate să 
li se asigure un climat priel
nic, creator de desfășurare în 
spiritul democrației muncito
rești, un profund caracter de 
lucru astfel ca ele să consti
tuie un puternic mijloc de 
mobilizare a tuturor membri
lor de sindicat la realizarea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în cinstea a- 
niversării Republicii.

(Urmare din pag. 1}

sta, la discreția fluctuației a- 
notimpurilor (.ploioase mai 
ales), aceste elemente tre
buincioase fluxului uzinal. 
Dacă tovarășii Alexandru 
Tamașcovici, șeful biroului 
aprovizionare și Nicolae Pe
trescu, șeful depozitului, se 
gîndesc că bucșele abandona
te ploilor, sînt mari și re
zistă chiar și nemotorinate, 
se înșeală... Dînșii răspund 
direct de buna conservare a 
materialelor, așa că în caz 
de degradare vor trebui să... 
răspundă (Și materiali). Ar 
fi de dorit însă, să nu se a- 
jungă pînă acolo.

...Bine, am zis noi. s-au 
luat unele măsuri de gospo

„Așa le-am pomenit-", frînturl 
de optică deformată.

Să-i punem — prin opinia 
colectivă - capăt I

Incinta minei Paroșeni 
s-a înfățișat „pitorească", ca
lificare dată cu sens peio
rativ. Nu numai în zona un
de se află secțiile a două 
complexe de abataj — scoa
se la suprafață, unul pentru 
revizie și reparație, altul 
pentru casare — sînt lăsate 
în neorînduială porțiunile de 
transportoare, scocurile dc 
uzură, ci și dincolo de ea, 
pînă prin depozitul de lem
ne... Trei ventilatoare dispu
se în triunghi, cu laturile de 
cîteva zeci de metri, abando
nate „de pe vremea construc
torului..." (cum ne spunea 
tov. Dorin Gheța, secretarul 
comitetului de partid), vago- 
nete casate aruncate de-a 
valma. O mașină de încăr
cat ruginită ca vai de ea. Un 
greifer. Două culbutoare „îm- 
pămîntenite"... La baza teri- 
conului, „agățate" în pantă, 
o mulțime de vagonete, scoa
se din mină și aruncate la 
nimereală... Intr-un anumit 
loc. un „stand de expoziție"

AFIRMĂRI ÎN SATALIA CĂRBUNELUI
(Urmare din pag. 1)

Mi-a dat explicația succese
lor constante, lună de lună: 
dăruirea în muncă a ortacilor, 
organizarea superioară a ac
tivității la front.

...Și vrednicul miner, care 
de 20 de ani lucrează la ace
lași sector al minei. îmi surî- 
de...

Constanfa 
faptelor de laudă...

Un plus dc 90 de tone ra
porta după prima săptămînă 
din noiembrie și brigada lui

Luați și d-voastră un co
vrig 1

Marți 14 noiembrie

Soarele răsare la ora 7,10 
și apune la ora 16,50. Zile 
trecute din an — 319, Zile 
rămase — 47.

Evenimente

© 1844 — S-a născut pic
torul Constantin D. Stahi 
(m. 1920); © 1935 — S-a
născut regele Hussein al 
Iordaniei; @ 1972 —'Con
ferința regională pentru e- 
radicarea paludismului (Am
man) © 1957 — Au avut loc 
lucrările Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialis
te (14—16) 15 ani.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Vizita de lucru a to

dărire, se face cutare, cuta
re, vor ii adăpostite valorile 
materiale așa cum se cuvine, 
vor fi continuu supraveghea
te, dar, opinăm, în același 
timp, de ce nu s-a acționat 
in acest sens pînă acum ? 
Doar situația era cunoscută 
de către factorii de condu
cere ai E.C.E. Paroșeni. Fără 
doar și poate, există o mul
titudine de probleme strin
gente care se cer soluționa- 
ie la exploatare. Dar nici a- 
cest aspect nu trebuia scă
pat din vedere, deplasat pe 
un plan secundar. Totuși, 
mai bine mai tîrziu, decîf 
niciodată, așa că așteptăm 
materializarea tuturor măsu
rilor frumoase care s-au 
luat...

sui-generis... Aici, vreo 10 
tambure de combină zac în 
lăzi — unele complet des
făcute, „expuse" atit intem
periilor cît și bunului plac 
al acelora care vor (și po
sibilitatea le e creată!...) 
să-și completeze „trusa" pro
prie, „deservindu-se" de mi
nune... Șuruburile de la cu
țite dispar unul după altul... 
întrebați de soarta — vitre
gă am zice — a acestor tam
bure, tovarășii Aristică Mo- 
șilă, șeful de depozit, și 
Constantin Predoșan, tehni
cian cu utilajele, ne-au ară
tat o depeșă a Centralei căr
bunelui Petroșani pe care 
tov. Aurel Teodorescu, ingi
ner șef adjunct electromeca
nic specifică (!) : dacă pî
nă în 25 noiembrie a.c. nu 
se prezintă nimeni din par
tea unităților miniere intere
sate se vor întocmi forme de 
casare (? I). Dintr-o discuție 
cu tov. Mihail Stancu, con
tabil șef al minei, a reieșit 
că „vom aștepta 30 de ’ile.

Constantin Solomon, de la 
frontalul 32... Acesta a fost 
șef de schimb la Miclea loan 
III, pînă cînd, acum trei luni, 
primea învestitura de șef de 
brigadă... Sporurile de cărbu
ne date de ortacii lui: în au
gust peste 200 de tone. în 
septembrie la fel, iar în oc
tombrie 50b de tone... Cît va 
mai aduna colectivul omogen, 
capabil pînă la 30 Decembrie 
— zi pe care acesta vrea s-o 
cinstească minerește, prin fap
te de laudă? „Trag cot la cot 
ortacii mei, una și una". „Cum. 
adică, întreb, una și una?". „A- 
dică toți la fel, nu unu' mai 
mult și altul mai puțin decît 
celălalt"... „Și. dacă, totuși, li
nul vrea să facă mai mult ?" 
„Nu-i bai de asta, nu-i supă
rare...".

In brigada Iui Solomon ti
nerii sînt primiți cu căldu
ră, sînt inițiați cu răbdare în 
tainele muncii subterane de 
către mineri cu experiență ca 
Victor Ragulea, Vasile Cășu- 
neanu, Florea Anton, Alexan
dru Niculescu... „Și cei noi, 
și ăștia-s băieți buni". Solo
mon crede în eî. Așa precum 
in vagonetarul ..de-o lună", 
Dumitru Vătămanu. „Se des
curcă. n-ai treabă... Va fi un 
miner destoinic". Solomon cre
de în oamenii lui...

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Zbîrcca 
Simion, eliberată de E.M. A- 
nlnoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Botnar 
Andrei, eliberată de E. M. 
Aninoasa. O declar nulă.

varășului Nicolae Ceaușescu 
ill județele Alba și Hune
doara ; Avram Iancu — cra
iul munților ; Republica : 
Batalionul invizibil ; PETRI- 
LA: Adio domnule Chips ; 
f.ONEA — Minerul: Haidu
cii ; VULCAN: Căldura; 
LUPENI — Cultural: Nau
fragiat! în spațiu : Muncito
resc : Doamna și vagabondul.

PBOGRAMUI. 1: 6,00 Muzică 
și actualități ; 7,00 Radio
jurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei; 9,30 Atlas cultural; 9,50 Tir 
acorduri de chitare — muzică 
ușoară; 10,0» Buletin de știri ; 
10,05 Muzică populară din zona 
Buzăului; 10,30 Școala și viața. 
Trei din 11000. Rald-anchetă în 
ateliere-școală; 10,45 Opereta 
-Saltimbancii” de Louis Ganne 
(fragmente); 11,00 Buletin de
știri; 11,05 Poemul „Eroii .Țiului" 
de Constantin Bobcscu; 11,30 
Pentru Iubitorii muzicii corale ; 
12,00 Discul zilei: Dan Spătaru: 
12,15 Recital Erna Berger; I2.SV 
Intilnire eu melodia populară 
și interpretul preferat: ÎS,oo Ra
diojurnal: 13,15 Avanpremieră 

iar dacă nu vor fi solicitate, 
se va trece la casare...". Du
pă cîte știm, există la cen
trală o comisie care aprobă 
casările... A nu se eluda 
esențialul : tamburele se gă
sesc acolo pentru a fi redis
tribuite la unitățile miniere. 
Am fi curioși să ni se rela
teze de cei în cauză de la 
mină cum vor ..opera" în 
sensul amintit cu această 
parte de rezerve noi de tam
bure pentru combinele 2K52 
din Valea Jiului, solicitate 
de centrală, venite în tri
mestrul IV anul trecut si 
depozitate în incinta E. M. 
Paroșeni ? Pînă una-alta, de 
ce oare cei care răspund de 
conservarea, de gospodărirea 
și întreținerea acestor tam
bure nu-și fac datoria î Ce 
au de spus tovarășii Nicolae 
Suciu, șeful serviciului apro
vizionare, Predoșan, gestio
narul unor asemenea valori, 
însuși contabilul șef. factorii 
din conducerea minei care 
trebuie să se preocupe și de 
bunul mers al activității în 
acest domeniu ?

Și apoi, încă ceva: cum 
nu se știe stăpînul ventila
toarelor din incinta minei ? 
Contabilul șef nu se cade să 
cunoască dacă sînt date sau 
nu plus de inventar, da- 
că-s luate sau nu în gestiu
ne ca mijloc fix ? Un răs
puns ca acela primit pre
cum că „așa le-am pomenit, 
așa stan neîolosite..." este 
departe de a ne satisface! 
Propunem serviciului electro
mecanic al minei, celor care 
sînt în temă asupra situației 
de fapt, să „îndrăznească" 
un calcul a) pagubelor adu
se prin îndelunga stagnare 
a utilajelor in cauză. Con
cluzia n-ar fi pilduitoare? 
Așteptăm în scris, la redac
ție, explicațiile (argumen
tate) de rigoare. Credem că 
este timpul ca factorii di
rect implicați să ia toate mă
surile, să urmărească pas cu 
pas, cil răspundere, punerea 
în ordine a incintei, a depo- 
zî tulul minei. Personalul de 
deservire trebuie complotat, 
organizat cum se cuvine, pus 
la treabă, intr-un cuvînt I

OKGOIZEAZĂ
concurs

pentru ocuparea 
unui post de :

■ șef depozit materiale
Condițiile de angajare și salarizare sint cele 

prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc in ziua de 20 noiembrie 

1972, ora 9, la sediul exploatării din Paroșeni.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre 

orele 7-14 de la biroul personal al exploatării.

cotidiană; 13,so concert ue 
prinz: 14,00 Compozitorul săp 
tămlnii: Henry Purcell; 14,35 
Cîntece și Jocuri cu Ecaterina 
Negoescu șl Marcel Budalft: 
is,oo Buletin de știri; 15,05 Ra- 
dioe.nriclopedie pentru tineret; 
15,25 SeJocțiunl din operete: 
16,00 Radiojurnal; 10,15 Meda
lion Laurențiu Profeta; 16,30 
știința la zi; 1645 Ctoteeele 
săptămînil; 16,50 Publicitate ra
dio; 11,00 Școala capodoperelor 
(emisiune pentru tineret): „Lu
ceafărul" de Mihai Eminescu;
11,20 Muzică de promenadă:
11,30 Program muzical oferit co 
Icetlvului Uzinelor de autocami
oane Brașov; 18,00 Orele serii; 
20,00 înfăptuim hotSrîrile Con
ferinței Naționale a P.CJR.; 
.’0,10 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări do acad. Ule 
Murgulescu; 20,50 Muzică popu
lară cu Florica Bradu: 21,oo Re
vista șlagărelor; 21,25 Moment 
noetic. Cezar Baltag; 21,30 Bi
juterii muzicale. Pagini din o- 
pera „Aida" de Verdi; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 21,00 Buletin de știri; 
0.03—6DO Mștrada nocturnă.

■1.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;
TeleșcoaU:

»,«5 Geografia României (anui

Sigur, există un spațiu de 
triere redus, normalizarea 
transportului pe puț s-a fă
cut cu întârziere, dar dc a- 
ici pînă la a admite cu non
șalanță starea de lucruri 
din incintă nu prea încap 
justificări... A arunca vago
nete cum s-o-ntîmpla, as
ta dovedește nepăsare I A 
răspunde că „nu-i problemă" 
că bucățile de transportoare 
sînt risipite în depozitul de 
lemne, asta aduce mai mult 
a indiferență condamnabilă ! 
Mărturisirea tov. ing. Alexan
dru Postolache, director ad
junct la mină, In a cărui 
sferă de atribuții intră as
pectul în dezbatere: „n-a
vem cu ce șî nici cu cine 
să ie descurcăm", la adresa 
remedierii tuturor deficiente
lor care — cum am văzut — 
se manifestă cu intensitate la 
ora actuală, nu o pudem lua 
decît ca pe o opinie defetis
tă de moment (dînsul a fost 
numit de curînd în funcție). 
Convingerea — cert! — alta 
trebuie să fie : că ordinea 
in incinta șî în depozitul 
minei se poate face, că-1 im
perios necesar să se facă, și 
încă fără tergiversări. fără 
amînări păgubitoare I Să se 
vrea neapărat, și se vor cap
ta resnrsele de care-i nevoie, 
se va găsi și cu cine și cu 
ce, să se pună capăt irosirii 
oricărei valori aparținînd co
lectivității. Este nevoie de tin 
plan de acțiune minuțios, cu 
termene și responsabilități 
stabilite cu exactitate, în 
baza posibilităților existente 
care se cer cu discernămînt 
evaluate. Măsurile să fie ur
mărite exemplar în concre
tizarea lor, iar cine nu-și va 
onora sarcinile care-i revin, 
să fie obligat să plătească 
DIN PROPRIUL BUZUNAR 
toate daunele provocate. Fac
torii de conducere, compar
timentele direct interesate 
de la mină, fiecare comunist, 
fiecare salariat al unității 
trebuie să răspundă „pre
zent" acțiunii de amploare 
națională pe care partidul a 
pornit-o.

Este dc datoria noastră s-o 
facem I

IV liceu): Delta Dunării ;
9,30 Limba romană (clasa a 

VUI-a): Dificultăți de ana
liză morfologică (1);

10,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 25-a;

10.30 Căminul;
11,10 Selecțiuui din emisiunea 

„Seară pentru tineret";
11.55 „Bunicuța". O producție a 

studiourilor Televiziunii ce
hoslovace. Partea a ni-n: 
Vară timpurie — Balada;

12,45 Telejurnal:
11.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amlază. Curs do lim
ba rusă. Lecția a 21-a;

1840 Dc la meșteșuguri la arta 
plastică: Arta focului (I):

18,15 Publicitate;
1.3.20 „Pe un picior de plai";
18,35 Steaua Polarii. Emisiune 

dc orientare școlară și 
profesională. Tehnicienii 
ogoarelor;

19J8I Caleidoscop cultural-artis
tic:

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
Întreceri;

20,00 Avanpremieră:
20,05 Comentariu la 40 de ste

me: Județul Gorj;
20,25 Seară dc teatru : „John 

Gabriel Borlcmnn" de n. 
Ibsen;

22.30 „24 de ore".
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FRANȚA. In foto : Vede
re a noii autostrade Paris- 

Chartes, autostradă inaugura
tă la 30 octombrie a.c.
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lucrările Congresul al
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nam : Rezultate bune
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ULTIMELE ȘTIRI © MXXÂ> Ultimele știri DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. BULGARIA
Bilanț economic după 
trei trimestre

încheierea dezbaterilor generale 
in Comitetul pentru problemele

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Corespondență de la C. Ale- 
xandroaie: Luni la prînz, în 
Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al A- 
dunării Generale a O.N.U. s-au 
încheiat dezbaterile generale 
asupra celor 7 puncte și 5 
subpuncte ale problematicii de
zarmării, la care au luat cu
vîntul 105 reprezentanți ai sta
telor membre ale organiza
ției. Au fost depuse, pînă în 
prezent, 7 proiecte de rezolu
ție, care urmează a fi luate, 
pe rînd, în dezbaterea comi
tetului. Nu se va trece însă 
la votarea lor imediată, în
trucît la 3 dintre cele 7 punc
te nu au fost, încă, avansate 
proiecte de rezoluție, acestea 
aflîndu-se în curs de elabora
re. Este vorba de punctele a- 
gendei Comitetului politic 
privind „Dezarmarea generală 
și totală", „Declararea Ocea
nului Indian zonă a păcii" și 
„Interzicerea armelor chimice 
și bacteriologice".

Luînd cuvîntul reprezentan-

tul Uniunii Sovietice, Alesei 
Roșcin a declarat că guvernul 
său acordă o deosebită impor
tanță creării de zone denu- 
clearizate în diverse regiuni 
ale lumii, întrucît acestea con
tribuie, în mod efectiv, la li
mitarea și prevenirea prolife
rării armelor nucleare. El a 
subliniat că tratatul de la 
Tlattelolco, privind denuclea- 
rizarea Americii Latine, trebuie 
îmbunătățit, în sensul interzi
cerii totale a oricăror expe
riențe nucleare pe acest con
tinent, precum și a transpor
tării unor astfel de arme pe 
teritoriile țărilor iatino-ameri- 
cane.

Ricardo Quesada, reprezen
tantul Cubei, s-a pronunțat 
pentru interzicerea totală a 
folosirii armelor laser, a bom
belor ghidate prin televiziune 
și a celor cu napalm, arătînd 
că în războiul din Indochina 
acestea au provocat distrugeri 
incalculabile și nenumărate 
victime în rîndurile populației 
civile.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— La invitația C.C. al P.G.U.S., 
a Sovietului Suprem și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la 13 noiembrie, la Moscova, 
a sosit într-o vizită oficială de 
prietenie delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Bul
garia, condusă de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al G.C. al 
P.G. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat.

Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi, Alexei Ko-

sîghin și de alte persoane o- 
ficiale sovietice.

In aceeași zi, au 
convorbirile între 
Brejnev, Nikolai 
Alexei Kosîghin și 
de partid și guvernamentală a 
R.P. Bulgaria, condusă 
dor Jivkov.

După cum relevă 
TASS, convorbirile se 
la un cerc larg de probleme 
ale relațiilor bilaterale și la 
situația internațională actuală.

Inaugurarea filialei din Insula 
Hokkaido a Asociației 

de prietenie Japonia-România
TOKIO 13. — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: In orașul Kameda 
a avut loc inaugurarea filialei 
din Insula Hokkaido Aso
ciației de prietenie Japonia— 
România.

Au participat primarul o- 
rașului, Masao Yoshida, vice- 
primarul orașului vecin Hako
date, H, Komora, președintele 
Camerei de Cofnerț din Hako-

date, K. Tanaka .personalități 
din viață politică și culturală 
a insulei, membri ai noii fi
liale, precum și Shiroo Suzuki, 
secretar al Asociației de prie
tenie Japonia—România.

La festivitate a luat parte 
Iosif Gheorghiu, ambasadorul 
țării noastre în Japonia.

Președinte al filialei a fost 
ales Kiichi Murata, prorector 
al Universității Hakodate.

Acord pe termen lung 
coreeano-algerian

0 cuvîntare
a președintelui

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — Luînd cuvîntul 
în cadrul plenarei naționale a 
Partidului Socialist din Chile, 
consacrată examinării situației 
politice și economice a țării, 
președintele Salvador Allen
de a condamnat acțiunile gru\ 
purilor de dreapta împotriva 
guvernului Unității Populare 
și a expus pe larg măsurile de 
apărare juridică adoptate de 
statul chilian în fața agresiu- 

a companiei 
„Kennecott 

a spus preșe- 
este obiectul 

din ce în ce

ȘEDINȚA PREZIDIULUI
U. C. I,

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
Agenția Taniug informează că, 
la 13 noiembrie, la Belgrad, 
a avut loc cea de-a 37-a șe
dință a Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a hotărît convocarea 
pentru 6 și 7 decembrie a.c. 
a celei de-a 3-a Conferințe a 
U.G.I., consacrată probleme
lor tineretului, Expunerea in
troductivă pe marginea pro
iectului de document ce ur
mează să fie dezbătut de

conferință a fost prezentată 
de Krsta Avramovici, membru 
al Biroului Executiv al Pre
zidiului. Vorbitorul a eviden
țiat, printre altele, că pregă
tirile în vederea celei de-a 
3-a Conferințe a U.C.I. au cu
prins toate republicile și regi
unile, precum și organizațiile 
U.C., remareîndu-se o parti
cipare intensă a unui număr 
mare de organizații ale Uniu
nii Tineretului din fabrici, 
școli și de la sate.

PHENIAN 13 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală e- 
conomică algeriană, condusă 
de Layachi Yaker, ministrul 
comerțului, și-a încheiat vizi
ta în R.P.D. Coreeană. In ca
drul convorbirilor, cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea 
de a dezvolta legăturile de 
prietenie și relațiile comer-

ciale, economice și de coo
perare tehnico-științifică bi
laterale. A fost semnat un a- 
cord comercial pe termen 
lung, a cărui valabilitate se 
extinde pe anii 1973—1975, 
menționează agenția ACTC.

Delegația algeriană a fost 
primită de Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri — informează aceeași 
agenție.

nii economice 
nord-americane 
Copper". „Chile, 
dintele Allende, 
unei agresiuni 
mai puternice din partea între
prinderilor multinaționale
străine, care încearcă 
răzbune pentru faptul 
fost naționalizate 
lor".Totodată, șeful 
chilian a arătat că, 
acțiunilor reacțiunii interne și 
ale monopolurilor imperialiste, 
Chile trece în prezent printr-o 
situație economică dificilă, 
ceea ce face necesare adopta
rea unei politici de austerita
te și impunerea de restricții Ia 
unele importuri. Este necesară, 
a spus el, o muncă ideologică 
susținută pentru a face ca po
porul să înțeleagă sacrificiile 
și dificultățile pe care trebuie 
să le înfrunte.

Referindu-se la alegerile 
care, vor avea loc în Chile în 
luna martie 1973, președin
tele Allende a subliniat că- a- 
cestea trebuie să fie abordate 
„ca o sarcină decisivă a popo
rului și a Partidului Socialist".

După cum informează 
genția B.T.A., in primele 
trei trimestre ale acestui an, 
producția industrială a R.P. 
Bulgaria a crescut cu 8,5 la 
sută in comparație cu ace
eași perioadă a anului 
producții industrială 
zată pină la sfîrșitul 
septembrie a depășit 
mul total realizat in 
1956, 1957 și 1958. Ritmuri 
deosebit de înalte de dez
voltare au fost înregistrate 
în industriile petrolieră, si
derurgică. construcțiilor de 
mașini, prelucrării metale
lor, chimică și a cauciucu
lui, materialelor de con
strucție. Acestea asigură 59 
la sută din sporul total al 
producției industriale. Mări
rea volumului producției in
dustriale în această perioa
dă s-a datorat, în cea 
mare parte, ridicării 
ductivității muncii cu 
la sută față de anul 
cedent.

In perioada care a 
cut de la începutul acestui 
an. producția de energie e- 
lectrică a crescut cu 6,4 la 
sulă; cea. de metale feroa
se — cu 16,3 la sută; cea 
de metale neferoase 
7,7 '

cu 
la sută; cea a produse

lor chimice și din cauciuc 
— cu 4.7 la sută ; a indus- 

cu 5.4 la su- 
același timp, extrac- 
cărbune brun a spo- 
0,4 la sută; cea de 
și produse petrolife-

triei textile 
tă. In 
ția de 
rit cu 
petrol 
re — cu Î5,4 la sută.

Anul acesta, s-a obținut o 
bogată recoltă 
de toamnă și se așteaptă re
zultate bune in ce privește 
culturile de fructe și legu
me. S-a mărit 
șeptelul de vite, 
ția de lapte a 
1,4 la sută.

In acest an, membrii 
operativelor agricole 
R. D. Vietnam string o 
gata recoltă de orez 
toamnă. Pînă la mijlocul 
nii octombrie, potrivit
telor statistice, recolta a fost

Congresul sindicatelor 
din Polonia

VARȘOVIA 13. — Cores
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite: In prezen
ța conducătorilor de partid și 
de stat, în frunte cu E. Gie- 
rek, H. Jablonski și P. Jaros- 
zewicz, în Sala Congreselor 
din Palatul culturii și științei 
din 
luni 
7-lea al sindicatelor din Polo
nia. Sînt prezenți 1 728 de de
legați din partea celor peste 
10 rdilioane de sindicaliști din 
țara, delegații reprezentînd 
organizații sindicale din Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, 
Italia, Iugoslavia, R.D.G., Un
garia și Uniunea Sovietică și 
o delegație a F.S.M., condusă

de secretarul general, Pierre 
Gensous. Din țara noastră es
te prezentă o delegație con
dusă de Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România.

Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a ros
tit o cuvîntare, după care 
W. Kruczek, președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor'din Polonia, a prezen
tat referatul-program privind 
activitatea sindicatelor în in
tervalul care s-a scurs de la 
ultimul congres și sarcinile 
care stau în fața acestei or
ganizații în următorii ani.

CAIRO

Convorbiri egipfeano-tunisiene 
prim-miniștrila nivel de

CAIRO 13 (Agerpres). — 
La Cairo au continuat convor
birile dintre Hedi Nouira, pri
mul ministru tunisian, aflat 
în vizită oficială în Republica 
Arabă Egipt, și premierul e- 
giptean Aziz Sedki, în legă
tură cu cooperarea dintre ce
le două țări în domeniile po
litic și economic, precum și 
cu evoluția situației în Orien
tul Apropiat.

Luînd cuvîntul la un ban
chet oferit în onoarea sa, șe
ful guvernului tunisian a sub
liniat că rezoluțiile adoptate 
de Organizația Națiunilor Gi
nite în vederea reglementării 
situației din Orientul Apro
piat „sînt juste și clare".

La rîndul său. premierul e- 
gipteau a relevat relațiile de 
prietenie statornicite între 
țara sa și Tunisia. El a arătat, 
totodată, că Egiptul „va con
tinua să depună eforturi in 
scopul dezvoltării și progresu
lui, pentru bunăstarea poporu- ■ 
lui, consolidarea forței sale si

a națiunii arabe, în general".
Aziz Sedki a reafirmat ho- 

tă’irea poporului egiptean de 
a elibera teritoriile arabe o- 
cupate de forțele israeliene.

„Nu căutăm război, dar a- 
vem drepturi la care nu pu
tem să renunțăm" — a subli
niat premierul egiptean.

Preparat antigudron
RRAG/ț 13 (Agerpres) — 

Otakar Prăsii, in vîrstă de 
72 de ani, locuitor al Pra- 
găi și membru al Asocia
ției pescarilor din Cehia, a 
inventat, un preparat cu a- 
jutorul căruia pot fi înde
părtate uleiurile și gudronul 
de pe suprafața apei. Pre
paratul, pe care inventato
rul l-a oferit în dar, după 
ce. a fost patentat, statului 
cehoslovac, este fabricat din 
deșeuri deosebit de ieftine 
și ușor de procurat.

lumea

NOI AMĂNUNTE 
DESPRE PLANETA 

MARTE
WASHINGTON 13 (Ager

pres). — Lansată în mai 
1971, sonda spațială america
nă „Mariner 9" s-a înscris, 
în luna noiembrie a aceluiași 
an, pe o orbită marțiană, de 

zile, a 
plane- 
de fo- 
octom-

unde, timp de 349 de 
cartografiat întreaga 
tă și a transmis 7 329 
tografii, pînă la 27 
brie 1972, cînd a emis ulti
mele semnale. „Mută" acum, 
sonda continuă să se roteas
că în jurul lui Marte, 
suprafața căruia 
probabil peste circa... 50 
ani.

Cu prilejul împlinirii, 
13 noiembrie, a unui an 
la începerea misiunii sale 
fective, specialiștii de 
N.A.S.A. au făcut unele dez
văluiri interesante privind 
contribuția acestei sonde. Ei 
declară că numărul și ca
litatea datelor culese impun 
„revizuirea tuturor concepți
ilor anterioare" asupra pla
netei, care, „geologic, este 
activă, are munți vulcanici 
și cratere mai vaste decît 
oricare dintre cele existente 
pe Terra". Există, de aseme
nea, spun ei, indicații permi- 
țînd să se creadă că pe su
prafața marțiană au putut 
curge rîuri și fluvii, dar, în 
prezent, cantități masive de 
apă s-ar mai afla numai în 
calotele polare permanente 
ale lui Marte, sub formă de 
gheață. „Mariner 9" a mai 
depistat și nori, despre care 
se crede că ar conține apă 
și gheață, în special cei a- 
flați deasupra marilor vul
cani.

Printre elementele mai im-

alte comparații preliminarii, 
materialul obținut va putea 
să ofere posibilitatea devan
sării datei apariției lui ..ho
mo sapiens".

Record de înălțime 
de un balon

bătut

(Ager- 
lansat

portante furnizate de sondă, 
specialiștii de la N.A.S.A. 
menționează în continuare: 
existenta, în regiunea ecua
torială, a unei 
gantice, lungă de 
kilometri (aproape 
din circumferința 
marțian) și adîncă 
metri ; violența 
marțiene (cea care

crevase gi- 
4 000 de 
un sfert 
globului 

de 6 000 
furtunilor 

a cu
prins, în toamna lui 1971, în
treaga suprafață a planetei, 
a ridicat praful pînă la o al
titudine de 50-60 kilometri, 
viteza vîntului atingînd pes
te 180 kilometri pe oră); 
temperaturile, în general scă
zute, variabile totuși într-o 
gamă largă, de 
grade Celsius, la 
geruri cumplite, 
mativ minus 87 
sius, la poli.

Referitor la cei 
ai lui Marte, 
Deimos, s-a constatat să .sînt 
acoperiți și ei de numeroase 
cratere, provocate, probabil, 
de meteoriți.

In lumina celor de mai 
sus, specialiștii consideră că 
Marte prezintă aspecte care 
o apropie de Terra mai mult 
decît s-ar fi putut crede an
terior. Totodată, ei apreciază 
că cele descoperite cu aju
torului lui „Mariner 9“ au 
pus bazele viitoarei misiuni 
marțiene americane — lan
sarea sondei spațiale „Vi
king", care — după parașu- 
tarea sa, în anul 1976, pe 
suprafața „Planetei Roșii" — 
va căuta eventuale ddvezi 
ale existenței vieții pe 
Marte

faptul

@ TUNIS 13 (Agerpres). 
In capitala. Tunisiei a fost 
deschisă expoziția intitula
tă ..Personalități ale ști
inței și culturii, românești". 
Cu acest prilej a fost or
ganizată o gală de filme 
documentare consacrate cu
noscutului om de știință 
Henri Coandă, balerinei 
Magdalena Popa și sculpto
rului Servalius.

Senzație în 
științei

NAIROBI
Descoperirea

. te de corp omepesc clătind 
de peste 2.5 milioane de 
ani face senzație în lumea 
științifică. Descoperirea a- 
parține omului de știință 
kenian Richard Leakey, di
rectorul Muzeului Național, 
și a fost făcută într-o zonă 
neexplorată din Tanzania. 
După ce vor fi efectuate și

13 (Agerpres). 
unor fragmen-

WASHINGTON 13 
preș). —- Un balon 
luna trecută de către spe
cialiști ai forțelor aeriene 
ale S.U.A. a depășit recor
dul de altitudine atinsă de 
aparate de zbor de această 
categorie, înălțîndu-se la 
51 000 metri. Recordul pre
cedent era de 49 400 de me
tri, fiind stabilit de un alt 
balon al Air Force. în 1969.

„Navă", lansată recent din 
localitatea Chico, în Califor- 

a avut o capacitate de 
1.35 milioane metri cubi, fi
ind umflată cu heliu. Ea a 
fost recuperată la citeva ore 
după lansare, deasupra sta
tului Nevada.

Experiența, care face par
te din cele aproximativ 100 
de lansări anuale de baloa
ne ale Air Force, a avut

drept scop 
fiabilității unui

• anvelopă foarte
0,035 milimetri, 
in același timp, 
rea unei parașute 
înălțime. Balonul a fost e- 
chipat, de asemenea, cu di
verse aparate științifice in 
greutate de 110 kilograme.

ni a,

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

determinarea 
balon cu o 
subțire — 
testîndu-se. 
desfășura- 

la mare

Călătorie solitară în 
jurul globului

TOKIO 13 (Agerpres). — 
Marinarul japonez Henichi 
Horie a părăsit duminică 
portul Awaji, aventurin- 
du-se, la bordul unei mici 
ambarcații numită „Mer
maid II", intr-una dintre 
cele mai temerare călătorii 
solitare în jurul globului, pe 
care speră s-o efectueze în 
300 de zile. El va parcurge

'culeasă de pe o suprafață 
cu 10 000 ha mai mare de
cît in perioada corespunză
toare a anului trecut. Pină 
in prezent, cooperativele din 
zona Vinii I.inh au strins 
recolta de orez de pe o su
prafață echivalentă cu 2j3 
din totalul culturilor de o- 
rez.

Cooperatorii iși intensifi- 
. că eforturile pentru a asi

gura culesul recoltei la timp 
și fără pierderi.

ferată, pentru nevoile inter
ne ale Poloniei și pentru 
export- De la înființare, fa
brica a produs 30 000 va
goane de diferite tipuri.

Planul cincinal in curs de 
realizare prevede recon
strucția întreprinderii, lărgi
rea ei și înzestrarea cu teh
nica modernă. In urma a- 
cestei modernizări, ea va 
produce anual 8000 vagoane 
de marfă și de pasageri.

co- 
din . 
bo
de
Iu-
da-

In regiunile Poltava și 
Zaporojie, geologii au des
coperit importante zăcămin
te de minereu de fier, cu un 
conținut de 24-28 la sută 
metal. Minereul se află a- 
proape de suprafață și ex
tracția lui se poate realiza 
in cariere.

De asemenea, in Ucraina 
au fost descoperite două ză
căminte de gaze, care au, 
potrivit datelor preliminare, 
o rezervă de aproape 60 mi
liarde metri cubi de gaze.

Geologii din R.S.F. Iugo
slavia au început să realize
ze cea de-a doua explorare 
a subsolului regiunii auto
nome Voievodina, în vede
rea descoperirii de resurse 
petroliere. Pină în prezent, 
adîncimea maximă la care se 
forau aici sondele de explo
rare nu depășea 3 000 me
tri, în prezent fiind achizi
ționate instalații pentru a- 
tingerea unor adâncimi de 
peste 5 000 metri.

In prezent, exploatările 
petroliere din R.S.F. Iu
goslavia reușesc să acopere 
jumătate din nevoile țării 
de „aur negru". .

Fabrica de vagoane „Swi- 
nice" a împlinit 20 de ani 
de la întemeiere. Ea este 
cea mai mare producătoare 
de material rulant de .cale

• In orașul japonez Na
goya a început luni o confe
rință în problemele dezvoltă
rii regionale, organizată , sub 
auspiciile O.N.U. Participă ex- 
perți din 15 state afro-asiati- 
ce. Obiectivul reuniunii, care 
va dura două 
constituie

piilor de bază ale 
regionale în țările 
dezvoltare.

Ministerul de 
Mexicului a anunțat că preșe
dintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, va face o vizi
tă oficială în Mexic în inter
valul 30 noiembrie — 2 de
cembrie a.c.

săptămîni, îl 
elaborarea princi- 

dezvoltării 
în curs de

Populare Chineze, 
Sian-kuo, sosit în vizită în 
R. P. Ungară. La convorbire 
a participat ministrul comer
țului exterior al R.P. Ungare, 
Jozsef Biro.

Datorită extinderii și mo
dernizării întreprinderilor 
siderurgice din R. P. Unga
ră, în anul 1972 producția a- 
cestui sector industrial va 
crește cu 4,3 la sută. De a- 
semenea. producția indus
triei constructoare de 
șini din Ungaria va 
te, în comparație cu 
1971, cu 8,5 la sută.

Acțiuni de „engineering"

Biroul de studii și proiec
tări „Melyepterv" din Buda
pesta a. cîștigat. cu citeva 
luni în urmă, concursul pri
vind prezentarea proiectului 
final al unei „uzine de a- 
pă“ în Liban. In prezent a- 
ceastă construcție este \gata, 
urmînd a 
folosință, 
nă, avind 
de ani de 
zat pînă acum proiectele a 
peste 150 de „uzine de apă".

In cadrul altor concursuri 
internaționale pentru obține
rea comenzilor de executa
re a unor proiecte simila
re, firma „Melyepterv", a 
cîștigat printre altele, con
tracte privind construirea u- 
nei uzine de distribuire a a- 
pei la Hazle, în munții Li
banului. sarcina de a orga
niza aprovizionarea cu apă 
a regiunii turistice Bailout, 
din apropiere de Beirut.

Biroul de studii budapes 
tan dispune de 1 200 ingi
neri și alte cadre cu înaltă 
calificare lucrînd comenzi 
de „engineering" atît pentru 
piața internă cit și pentru 
alte țări ale lumii.

LONDRA 13 (Agerpres). 
— Ploi torențiale și vînturi 
puternice s-au abătut în 
cursul zilei de duminică a- 
supra Angliei și -Țării Ga
lilor.

Două rîuri galeze au ie
șit din matcă, inundînd su
te de locuințe. La Port Tal
bot și Aberavon, vîntul a 
dezrădăcinat arbori, iar pe 
șoselele din zonă s-au pro
dus accidente. Și pe căile 
rutiere din sudul Angliei 
traficul a fost perturbat, 
ciocniri de autovehicule — 
unele soldate cu morți și 
răniți — avînd loc pe auto
strada dintre Londra și Brig
hton și pe alte trasee.

Inundații puternice — ce
le mai grave din ultimii 
zece ani — s-au produs și 
în capitala Republicii Ir
landa, Dublin, unde au că
zut ploi torențiale timp de 
12 ore. Numeroase familii 
au fost evacuate.

Externe al

• Cunoscuta scriitoare so
vietică Vera Inber, în vîrstă 
de 82 de ani, a încetat din 
viață. Pentru poemul „Meri-

I

dianul Pulkovo", dedicat ero
ismului apărătorilor Leningra
dului 
cadei,
proape 
a fost 
stat al

în cele 900 de zile ale blo- 
și pentru cartea „A- 
trei ani", Vera Inber 

distinsă cu Premiul de 
U.R.S.S.

• Agenția M.T.I. anunță 
că, la 13 noiembrie, Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior al Republi-

© Andrei Gromîko, minis
trul de externe al U.R.S.S. a 
avut duminică o întrevedere 
cu Abdus Samad Azad, minis
tru) de externe al Republicii 
Populare Bangladesh, care, a- 
flat în drum spre patrie, după 
vizita efectuată la Sofia, a fă
cut o scurtă escală p.b aero
portul din Moscova.

Cei doi miniștri de externe 
au efectuat un schimb de opi
nii asupra unor probleme ale 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Bangladesh, precum și asupra 
problemelor internaționale ac
tuale de interes reciproc — 
informează agenția TASS.

PARIS 13 (Agerpres). — 
Duminică a nins în majori
tatea regiunilor franceze si
tuate la o altitudine mai 
mare de 800 de metri. Ast
fel, în regiunea Haute Sa
voie, stratul de zăpadă per
sistent și destul de gros, a 
acoperit 
montane 
sporturi de iarnă, iar în 
pii francezi ninsorile au 
cut circulația pe șosele 
ficilă. A nins, de asemenea, 
în munții Vosgi și Jura. Pe 
principalele 
fectate au 
une utilaje 
zăpezire.

toate
specializate

stațiunile 
în 

Al- 
fă- 
di-

căi rutiere a- 
intrat în funcți- 
speciale de des-

divers pe glob
un traseu cuprins între por
tul Aivaji, Haivaii, Insula 
Paștelui, Capul Horn. Capul 
Bunei Speranțe, Marea Tas- 
maniei și Osaka, 
traseu se află 
riculoase zone 
care nici vase 
chipate, nu se 
a. declarat 
meatului pentru operațiuni 
de salvare din Agenția ma
ritimă japoneză, 
yama.

Henichi Horie, 
de 34 ani, este 
unul- dintre cei 
navigatori japonezi, 
mai , întreprins 
solitară, 
zece ani 
dul unei, ambarcațiuni simi
lare, denumită „Mermaid 
I", în 280 de zile.

Cea mai modernă in
stalație de numărare a 
voturilor

„Pe, acest 
cele mai pe- 
marine, in 

mari, bine e- 
avîntă ușor", 

șeful departa-

Mikio Ri-

in vîrstă 
considerat 
mai buni 

El a 
o călătorie 

străbătând acum 
Pacificul, la bor-

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Membrii Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. 
vor avea, la 3 ianuarie 1973. 
la. deschiderea celei de-a 
93-a legislaturi, cea mai 
modernă instalație de nu
mărare a. voturilor din lu
me. Este vorba de un com
plex. electronic destinat fa
cilitării schimbului de in
formații și date cu privire 
la problemele aflate în dis
cuție și dezbaterile propriu- 
zise. Fiecare deputat va a- 
vea o .„legitimație" din 
material plastic, codificată, 
pe care o va folosi atît pen
tru vot, introdueînd-o în-

tr-un dispozitiv, cit și pen
tru a-și marca prezența la 
dezbateri.

Astfel, Camera Reprezen
tanților va abandona actua
lul sistem de vot, practicat 
prin ridicare de mini, la a- 
pel, folosit din anul 1789, 
sistem care a creat nenu
mărate confuzii și dispute 
asupra rezultatelor votării. 
Senatul, camera superioară 
a Congresului S.U.A., iși va 
menține, insă, actualul sis
tem de vot.

cartușe. Și colecția ua creș
te, iși asigură vizitatorii pa
sionatul veterinar-colecțio- 
nar.

Colecții inedite

VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
Un veterinar are la dispoziție 
surse originale pentru co
lecții inedite, consideră po
lonezul Bogdan Lodyzinski, 
care strînge sîrguincios tot 
ce i se pare remarcabil 
printre obiectele găsite în 
cursul intervențiilor sale 
chirurgicale asupra vacilor. 
In stomacul acestora a gă
sit, pină acum, mingi de 
cauciuc, monede dintre cele 
mai felurite, bricege, inele, 
jucării, ba pină și tuburi de

Cascador recordman
0

PARIS 13 (Agerpres). — 
Un cascador francez, Jac
ques Krouto, a bătut, la 
sfîrșitul săptămânii trecute, 
recordul mondial de durată 
al unei curse efectuate pe 
motocicletă. Incepînd de vi
neri ora 04,00 și pină dumi
nică la ora 16,00, adică timp 
de 60 de ore, temerarul cas
cador a străbătut circa 5 000 
de kilometri pe circuitul au
tomobilistic de la Albi, ru- 
lînd pe o vreme în general 
ploioasă. In îndelungata sa 
cursă, Krouto a schimbat 
șase motociclete și a fost pe 
punctul de a abandona du
pă ce, spre sfîrșitul marato
nului motociclist, a căzut, 
voind să evite un cline apă
rut pe traseu. Rănit, dar cu 
tenacitatea specifică mese
riei. cascadorul a reluat 
cursa și a doborit recordul.
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