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ÎN FIECARE ORGANIZATE DE PARTID,
ÎN TOATE COLECTIVELE DE MUNCĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit luni, 27 noiembrie, de
legația guvernamentală a Re
publicii Populare Chineze, 
condusă de Pai Sian-kuo, mi
nistrul comerțului 
care face o vizită 
noastră.

La întrevedere au 
tovarășii Iii® Verdet, 
Burtică, Ion Pățan, 
vram, ministrul, 
construcțiilor de mașini grele, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Gavrilescu, ambasa
dorul României la Pekin, Au
rel Ioncică, secretar general 
al Ministerului Comerțului 
Exterior.

A fost de față Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Cu prilejul întrevederii, 
conducătorul delegației gu
vernamentale a R.P. Chineze

exterior, 
în țara

participat 
Cornel 

Ioan A- 
industriei

a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți membri 
ai conducerii de partid și de 
stat a României un călduros 
salut din partea președintelui 
Mau Tzedun, premierului Ciu 
En-lai și președintelui ad-inte- 
rim al R.P. Chineze, Dun Bi-u.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
în numele său, al conducerii 
de partid și de stat, cele mai 
calde salutări tovarășilor Mao 
Tzedun, Ciu En-lai, Dun Bi-u, 
împreună cu urări de succese 
tot mai mari poporului chi
nez.

In timpul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
faptul că legăturile de priete
nie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre s-au dezvoltat tot mai 
mult în ultimii ani, și în mod 
deosebit după vizita în Repu
blica Populară Chineză a de
legației de partid și guverna
mentale, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în va-

ra anului trecut. In acest con
text a fost apreciat pozitiv 
cursul ascendent al relațiilor 
economice bilaterale, al coo
perării industriale dintre cele 
două țări, expresie a bunelor 
raporturi româno-chineze, fap
tul că Protocolul comercial 
pe anul 1973, semnat cu oca
zia vizitei delegației guverna
mentale chineze, prevede o 
nouă și însemnată creștere a 
schimburilor reciproce de măr
furi.

S-a exprimat convingerea 
comună că raporturile de 
prietenie și colaborare româ
no-chineze vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, sublini- 
indu-se că succesele în edifi
carea socialismului în cele 
două țări deschid noi posibi
lități promovării relațiilor în 
domenii de interes comun în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară- 
Chineză.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

pentru realizarea programului 
de dezvoltare accelerată a patriei

Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei

Conferința organizației orășenești de partid Lupeni
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Conferința organizației oră

șenești. de. partid Lupeni, des- 
fășurîndu-și lucrările în con
textul puternicului avînt crea
tor și entuziasmului unanim 
pe. care-1 manifestă poporul ro
mân sub impulsul catalizator 
generat de recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a fost 
străbătută de strădania-, căută
rile, eforturile' insistente ale 
reprezentanților comuniștilor 
d:n acest străvechi centru mi
nier pentru a găsi — în spiri
tul. indicațiilor dale de secreta
rul general al partidului, to-, 
varășul Nicolae Ceaușescu în 
ampla expunere făcută la ple
nară și în cuvîntarea rost’tă 
la adunarea activului de partid 
din Valea Jiului — noi căi 
pentru a-și aduce în modul cel 
mai plenar aportul la accele
rarea dezvoltării economico'-so- 
cia.le a tării.

Puternic dominată de ideile, 
orientările și indicațiile condu
ctorului partidului, conferin
ța comuniștilor din Lupeni a 
relevat preocuparea responsa
bilă și consistentă a organiza
ției pentru a-și ' întări rolul

conducător în toate domeniile, 
pentru ridicarea întregii activi
tăți de partid la nivelul . înal
telor cerințe și exigente impu
se de actuala etapă a construc
ției socialiste.. Preocupările 
conducerii partidului pentru 
progresul mai rapid al econo
miei, pentru dezvoltarea in-

rea politicii partidului. Bilan
țul făcut de conferința organi
zației orășenești de partid Lu
peni a fost •— în ansamblu — 

'un bilanț pozitiv. 0 seamă de 
unități economice printre care 
F.F.A. Viscoza, preparatia de 
cărbune și altele au obținut 
rezultate bune. . Atît în darea

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
pă-a,miază, 
pleant al 
al Greciei,

Aristote Phrydas, ambasadorul 
Greciei la București.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor româno- 
elene, apreciindu-se că evo
luția lor pozitivă 
teresul celor două 
poare, promovării 
de bunăvecinătate 
re în Balcani.

Au fost discutate, de ase
menea, probleme actuale ale 
vieții internaționale, îndeosebi 
cele privind securitatea euro-

peană și transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și 
înțelegerii. In acest context 
a fost reafirmată voința am
belor țări de a contribui ac
tiv la pregătirea și organiza
rea Conferinței general-euro- 
pene care să ofere cadrul 
propice participării egale a 
tuturor statelor la edificarea 
unui sistem trainic și efica
ce de securitate, la promo
varea colaborării multilatera
le în slujba cauzei păcii pe 
continentul nostru și în în
treaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

tovarășul Nicolae 
a primit, luni du
pe ministrul su- 
afacerilor externe 

Phaidon Annino 
Cavalieratos, care la invitația 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, face o vizită oficială în 
tara noastră.

La întrevedere au partici
pat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Francisc Păcurariu, ambasa
dorul României la Atena.

A luat, de asemenea, parte

Pentru 
creșterea 
siguranței 

de extracție
jQ rigada de întreținere
Q a puțurilor din ca

drul sectorului trans
port al E.M. Petrila con
dusă cu pricepere de minerul 
CORNEL, SAVA se remarcă 
prin calitatea deosebită a 
lucrărilor pe care le execu
tă, prin oportunitatea inter
vențiilor ori de cite ori des
fășurarea normală a proce
sului de producție le reven
dică.

Pregătit cu minuțiozitate 
atenție, un fapt de mun

că destinat să sporească si
guranța de extracție a căr
bunelui a fost împlinit in 
schimburile II, III și IV ale 
zilei de duminica, 26 noiem
brie a.c. i SCHIMBAREA 
FUNIEI BATE DE DA PU
ȚUL CENTRU. Luarea tu
turor măsurilor prealabile, 
care se impuneau, la 
un aport organizatoric 
substanță a venit din par
tea inginerului șef electro
mecanic al minei, AUREL 
MAREȘ, a făcut ca inter
venția dificilă a componen- 
ților brigăzii lui Suva să 
fie încununată de un meri
tat..succes, înscrisă pe or
bita bunelor realizări din 
ultimul timp, unde se cuvi
ne neapărat amintite lucră
rile de amenajare a puțului 
2 est.

Da bilanțul meritoriu pe 
acest an al formației de lu
cru care, neîndoielnic, va fi 
îmbogățit cu alte fapte pînă 
la aniversarea proclamării 
Republicii, și-au adus o con
tribuție de seamă șefii de 
schimb IOAN MLADIN, 
ȘTEFAN DIG1UC și DUMI
TRU BOANTÂ.

este în în
tări și po- 
climatului 

și coopera-

i

VICTOR EFTIMIU
O'nhinea Scriitorilor din. Re- nuntă cu profundă durere în-

publîea Socialistă România, cetarea din' viată' a academi-
Consiliul. Culturii și Educați-. cianului Victor Eftimiu, pre-
ei Socialiste și Academia Re- ședințe de onoare al Uniu-
publicii Socialiste România . a- nii Scriitorilor, reprezentantpublicii Socialiste România . a-

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA

eminent al literelor românești, 
creator al unei opere literare 
de mare valoare în domeniul 
poeziei, : dramaturgiei și pro
zei.

CONSJLIUL CULTURII ȘI 
EDUCAȚIEI SOCIALISTE

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

De la comisia pentru organizarea funeraliilorși depun eforturi susținute 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. Colectivele unităților mi
niere s-au confruntat în acest 
an cu o seamă de probleme • 
care, mai ales după ultima vi
zită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Valea 
Jiului au fost soluționate sau 
sînt pe cale de soluționare. 
Preocuparea pentru rezolvarea 
acestor probleme, in spiritul,o- 
r’ientării și înaltelor exigente 
ale plenarei a constituit firul 
roșu al dezbaterilor conferin
ței orășenești de partid Lupeni.

— In adunările de dare de 
seamă și alegeri precum și în 
conferința de partid pe. mină 
— a arătat în cuvîntul său tov. 
loan Raczek, secretarul comi
tetului de partid al minei Lu
peni — am analizat pe larg 
activitatea desfășurată de or- 
gariizațilie de partid, de comu
niști, pentru redresarea pro
ducției de cărbune cocsificabil , 
și am stabilit măsuri care vor 
duce fără îndoială la rezulta-

care 
de

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor academicianului 
Victor Eftimiu comunică :

Pentru ca cetățenii . 
poată lua rămas bun 
acad. Victor Eftimiu, 
cu corpul defunctului

să-și 
de la 
sicriul 
va fi

depus în Aula Academiei Re
publicii Socialiste România.

Publicul va avea 
miercuri, între orele 
și 17—19, și joi între 
și 12.

Adunarea de doliu

acces
11 și 13 
orele 10

Ioc joi, la ora 12,' după care 
cortegiul funebru va porni de 
la Academia Republicii Socia
liste România la Cimitirul Be- 
11U, unde va avea Toc înhuma-

(Continuare în pag. a 3-a)
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de valorificare a lemnului
Din sălile de judecată
In acțiunile voluntar-patriotlce

@ Sarcinile de plan pe anul 1973 în con
fruntare cu exigențele sporite ale comuniștilor

® Acțiuni convergente pentru sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil

@ Există multe căi insuficient explorate 
pentru creșterea productivității muncii, pentru 
obținerea unei eficiențe economice ridicate

dustriei carbonifere, pentru 
mecanizarea și modernizarea 
minelor, pentru crearea unor 
condiții de muncă și de viată 
din ce în ce mai bune pentru 
oamenii muncii amplifică răs
punderile comuniștilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor econo- 
mico-sociale, pentru înfăptui-

de seamă prezentată de tova
rășul Wilhelm Neag cît și în 
cuvîntul unor delegați — mai 
ales de la exploatările miniere 
— s-a relevat că deși colecti
vele acestor unități nu s-au 
prezentat de data aceasta cu 
rezultate deosebite, minerii, în 
frunte cu comuniștii, au depus

loan CARPEN 
miner, secretar al organiza

ției de bază nr. 7 E. M.
Petrila

In preajma unui nou an de muncă,, condu
cerea superioară de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, prin ampla expunere 
rostită Ia plenara C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie a.c. a indicat noi jaloane pentru 
orientarea colective c- întreprinderilor spre 
<s activitate cu eficientă economică sporită. 
Cu profunzimea, claritatea și viziunea., care-i 
sin caracteristice, tovarășul Nicolae 
C> .iiișescu s-a referit pe larg și la sarcinile 
ce revin în noul an al cincinalului sectorului 
dț‘ exploatare a lemnului. Consider de datoria 
mea să exprim cu acest prilej adeziunea în
tregului colectiv de muncitori forestieri, mai
ștri, tehnicieni și ingineri al U.E.L. Petroșani 
față de noile măsuri luate de conducerea 
partidului și statului nostru pentru ca ac
tivitatea. economică ce se desfășoară în pa
tria noastră să înregistreze noi progrese în 
direcția perfecționării și sporirii eficienței, 
hotărîrea fermă de a transpune în viată pre
țioasele indicații și îndrumări date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Unitatea de exploatare a lemnului Petro
șani a încheiat primele 10 luni ale anului 
curent cu un bilanț de ansamblu pozitiv. 
Planul valoric al unității a fost realizat, mai 
ales'prin aportul sectoarelor de exploatare Lu
peni și Cîmpu lui Neag, în proporție de 100,9 
la sută, iar la sarcinile de export în propor
ție de 110 la sută. Depășirea planului la ex
port s-a concretizat în 800 tone lemn de foc 
și 36 mc cherestea de rășinoase. Aceste rezul
tate bune au fost obținute ca urmare a a- 
tenției deosebite acordate valorificării supe
rioare a lemnului, alegerii cu mai multă gri
jă a sortimentelor solicitate la export. De a- 
semnea, ele au fost posibile prin aplicarea 
tehnologiei de scos în trunchiuri și catarge 
șj formării, de echipe speciale în cele două 
depozite finale care prelucrează și expediază 
marfa- la export.

Ing. Nicolae BĂDICĂ. 
directorul U.E.L. Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din țările socialiste
Obiectivele Partidului Socialist din Chile 
Pe scurt
Relațiile bulgaro-turce
Faptul divers pe glob

NEI:

I

va avea

La punctele de lucru ale sectorului 1. G. L

DIN PIERDERI MICI SE FACE
RISIPA MARE!

al

firesc 
împînzit 

acestei

raidului 
sectorul 

Dar aici nu am găsii 
nimeni. Tovarășul Apolon

prin urmare, 
e 
ale

Sectorul I.G.L. Petroșani a- 
re obligația să asigure între
ținerea și repararea spațiului 
locativ din localitatea noas
tră, precum și să execute o 
seamă de lucrări pentru terți 
Apare, 
faptul că orașul 
cu mici șantiere 
întreprinderi.

Primul popas 
nostru l-am făcut la 
I.G.L, Dar aici nu 
pe
Culcear, care ține locul șefu-

Tot căutînd pe cineva, a- 
iunqem la direcțiunea I.G.L. 
Petroșani. Aici pînă să vină 
tovarășul Stanislav Laig, pe 
care voiam să-l rugăm să ne 
însoțească în raidul nostru, 
schimbăm cîteva cuvinte cu 
tov. Ștefan Krachtus, ingine-

IN PAGINA
A 2-A

ferestre, 
măsuri s-au 
se preveni în 
fapte ?

luat 
viitor

...Și, toluși, pe locul pa
tru in clasament (croni
ca meciului de fotbal 
Jiul — Farul)

că

lui de sector, era plecat pe 
teren și tot pe teren se gă
seau și ceilalți. E ceva rău 
în aceasta ? Bineînțeles 
nu. Răul constă doar în fap
tul că nici chiar portarul nu 
a putut fi qăsit, așa încit, in
cinta sediului la ora la care 
ne referim era... liberă; se 
intra și se ieșea de parcă ar 
fi fost oqrada nimănui. Așa
dar, risipă de timp berechet, 
fără să mai vorbim că mate
rialele se qăseau la îndemîna 
oricui.

rul șef al unității, de la care 
aflăm lucruri interesante le- 
qate de măsurile pentru pre
întâmpinarea

— Intr-un
tat inqinerul 
și cazuri de

risipei.
timp, ne-a rela- 
șef, au existat 
sustragere a ia

trecut 
de 

vreme, 
locuri 

orqani- 
străzi,

nor materiale ca: ciment, 
var etc.

— Puteti exemplifica ?
— Bineînțeles. De pildă, 

șoferul Ioan Budulea care a 
înstrăinat țiglă sau zidarul 
loan Paravan, care și-a însu
șit două

— Ce 
pentru a 
asemenea

— In primul rînd s-a 
la centralizarea locurilor 
muncă. Dacă înainte 
un maistru avea 6—7 
de muncă, acum prin 
zarea șantierelor pe 
s-a ajuns la cel mult 2—3 lo
curi, plus micile reparații e- 
fectuate în urma diverselor 
reclamatii. In acest fel se a- 
siqură o îndrumare tehnică 
mai eficientă, un control mai 
susținut asupra modului în 
care sînt folosite materialele 
și fondul de timp, far, pen
tru că veni vorba de aseme
nea lucruri, vreau să spun 
că aici ne bucurăm și de 
sprijinul locatarilor cărora li 
se efectuează lucrarea.

— Vreți să fiți puțin mai 
explicit ?

— Cu 
inte de 
locatarii 
bilul în

Rezultate tehnice 
Clasamentul — Etapa vi 
itoare în campionatul 
diviziei naționale A de 
fotbal

COLȚUL TRIBU 
Nimic despre fol

Final 
natul

de tur în campio 
municipal de fot-

o lună sau două îna- 
începerea lucrărilor, 

sînt anunțați că invo
care locuiesc va in-

timpul... I 
marginea unor grave a- 
bateri disciplinare săvîr- 
șite intr-un meci de fot
bal disputat la Petrila)

D. CRIȘAN
(®&at«ooeffe Sa pag. a 3-a)

CALIFICAREA 
periență plus antrena
ment



I

FOTBAL, DIVIZIA A

JIUL-FARUL 1-0 (0-0)
Trimisă de Rosznai, mingea trece la numai cîțiva centimetri pe lingă poartă..,.

cultul
tribunei

Și, totuși, pe locul patru in clasament Pe marjgsmea, wsior grave abateri disciplinare săvîrșste 
îintr*iin meci de fotbal disputat fia Petrifia

fOTBAl
Pe un teren;- desfundat, în 

prezența a peste două mii 
de spectatori care n-au luat 
în seamă frigul, Jiul a ținut 
piept cu greu, adversarilor, 
iar, apoi, după ce a reușit să 
înscrie singurul gol (nu „de 
onoare* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ci „de datorie11, ca e- 
chipă favorită a întâlnirii), a 
ținut cu greu scorul pînă în 
minutul 90. Farul s-a dove
dit o echipă bună, care nu 
s-a lăsat handicapată de ideea 
jocului în deplasare. In 
schimb Jiul, prin cîțiva din 
jucătorii introduși neinspirat în 
formație, s-a lăsat (îndeosebi 
în prima repriză) dominată. 
Cu Urmeș în formație din 
primul minut al jocului, sco
rul ar fi arătat, poate, altfel. 
Cu Naidin, în apărare, din a- 
celași minut de început în 
careul nostru de 16 m era 
mai multă siguranță și însăși 
atacurile Jiului căpătau con
sistență, eficacitate. Dar, ea 
de obicei, formația ideală reu
șim să o facem doar a doua 
zi, cînd greșelile din fiecare 
compartiment al echipei ne 
apar mai vizibile.

echipe. Dar în prima repriză, 
constănțenii s-au descurcat 
parcă mai bine.

In sfîrșit, repriza secundă a 
adus mult așteptatul gol, reali
zat în minutul 53 de Mulțescu, 
după o combinație subtilă a 
atacului jiulist. După înscrie
rea golului, jocul a cîștigat în 
vivacitate din partea gazdelor 
dar a pierdut în sportivitate, 
datorită faulturilor repetate a- 
le constănțenîlor. Am mai no

1. DINAMO

2. Steaua

3. Petrolul

4. Jiul

5. „U“ Craiova

6. G.F.R. CtaJ

7. S.G. Bacău

8. Steagul roșu

9. Rapid

10. U.T.A.

11. Farul

12. F. 6. Argeș

13. A.S.A.

14. „W“ Cluj

15. G.S.M. Reșița

16. Sportul stud.

Deținătoarea primului loc 
al campionatului jude
țean de handbal, seria 

„Valea Jiului”, este, după 
cum se știe, echipa Știința 
Petroșani. De altfel, acest lu
cru se putea anticipa chiar 
după disputarea a numai cîtor- 
va partide mai importante, pe 
care „teamul11 ” petroșănean 
le-a cîștigat aici în compania 
unor echipe cu oarecari pre
tenții. Rezultatele înregistra
te vin să argumenteze afirma
țiile de mai sus ; doar o sin
gură dată, la Gălan, bilanțul 
competițional al echipei a în
registrat o înfrîngere dar și a- 
ceasta la o diferență minimă, 
de un gol.

A sosit, așadar, timpul des
fășurării întrecerilor departajă
rii valorice — la Călan între 
2 și 3 decembrie 1972, în com
pania jucătorilor do la Voin
ța Deva, lidera seriei „Valea 
Mureșului11 — în vederea de
semnării echipei reprezentati
ve a județului, >la barajul de 
calificare pentru divizia B. 
NJe-am interesat cum privesc 
componenții lotului Științei a- 
cest important pas în vederea 
cîștigării dreptului de parti
cipare ia baraj.

— Evident, cu o oarecare 
doză de optimism — ne spu
nea antrenorul Științei, prof. 
Vasile MÂRGULESCU —

Am notat, în prima repri
ză, o bară (norocoasă pentru 
gazde) în urma unui contra
atac al Farului realizat în mi
nutul 8 de mijlocașul Cbnstan- 
tinescu. In continuare am ad
notat dominări insistente ale 
Farului, joc la mijlocul te
renului al Jiului (prin Lîbardi 
și Al. Naghi, care s-au stră

Rezultate 
tehnice

Dinamo — „U“ Cluj 3—1 ; 
U.T.A. — Steaua 0—0 ; Ra
pid — A.S.A. 3—0 ; Petrolul
— Sp. studențesc 3—0 ; St. 
roșu — S.C, Bacău 0—1 ; 
Jiul - Farul 1—0; G.S.M. 
Reșița — „U“ Craiova 2—2.

Etapa 
viitoare

(10 decembrie)
„U“ Cluj — Steagul roșu ; 

Steaua — Petrolul; Farul
— C.S.M. Reșița; Sportul 
studențesc — G.F.R. Cluj ; 
„U“ Craiova — U.T.A.; F.C. 
Argeș — Rapid; A.S.Â. — 
Jiul; S.C. Bacău — Dinamo.

Studenții
A

A devenit tradițională și 
la Petroșani, organizarea la 
fiecare început de an școlar 
universitar, a „Cupei anilor 1“,’ 
prilej de angrenare într-o ac
tivitate sportivă de masă a u- 
nui mare număr de studenți 
noi veniți în Institutul de 
mine precum și de selecțio
nare a noi componenți ai e- 
chipelor reprezentative.

Anul acesta, catedra de 
educație fizică și sport, îm
preună cu Asociația studen
țească, s-a preocupat mai 
activ să asigure competiției o 
desfășurare cît mai bună. 
Concursurile de volei, fotbal și 
tenis de masă au fost viu dis
putate de peste 200 partici
pant din cele 8 grupe ale 
anilor I, soldîndu-se cu urmă
torii cîștigători î Volei băieți, 
looul I — grupa 123, faculta
tea de mine; II — grupa 204, 
electro ; III — grupa 2137 e- 
lectro. FOTBAL, locul I — gru
pa 124 mine ; II — grupa 155 
topografie ; III — grupa 1174 
mine. TENIS DE MASĂ, fe
te: locul I — Maria Treneci; 
II — Ana Maria Vlad; bă
ieți : I — Radu Lapte; II — 
loan Bugar ; III — Alexandru 
țPomuș.

Gh. IRIMIE 
lector 

duit din răsputeri să-și pună 
coechipierii îh poziții de atac). 
Am mai notat multe (foarte 
multe) alunecări, combinații 
eșuate din cauza terenului des
fundat, aproape impracticabil, 
oare au frînat jocul ambelor

• Făgaș — neinspi
rat, întîrziat la pre
luări, pase greșite ® 
Urmeș — activ dar a 
fost folosit doar 37 de 
minute. ® Joc bun 
prestat de Georgescu, 
Tonca, Ștocker, Li- 
bardi și Al. Naghi. 

Clasamentul

Despre ștranduri, 
în timpul iernii...

Nn credeam că va trebui să scriem, in timpul iernii, 
despre... ștranduri. Dar iată că ștrandul din Petrila ne o- 
feră acest prilej, ne obligă să-i acordăm cîteva rînduri.

In timpul verii, la acest ștrand s-au executat unele lu
crări, între care și termoficarea și introducerea iluminatu
lui. In speranța că instalația de termoficare va funcționa, 
organizatorii au dorit ca ștrandul să fie deschis... și noaptea. 
Termoficarea a dat greș, dar a rămas iluminatul în incinta 
ștrandului care continuă (în virtutea inerției) să funcțione
ze și iarna, cînd, practic ștrandul e închis.

Deci, semnalăm : pagube, risipă, inerție I
Poate ne alegem cu un patinoar. Numai să nu apară 

vreo surpriză, să nu se defecteze iluminatul, și să nu încea
pă cumva să funcționeze... instalația de termoficare!

tat o bară a lui Libardi min. 
83. tin cartonaș galben scos în 
fața lui Stoica, apoi altul roșu 
arătat lui Mulțescu cu destulă 
ușurință. De menționat jocul 
bun prestat de apărarea Jiu
lui prin Georgescu, Tonca și 
Ștocker (care spre sfîrșitul în
tâlnirii nu s-au mai lăsat de
pășiți pe contraatac, insistând 
în schimb, ei înșiși, în atacuri, 
rămase însă fără rezultat) pre
cum și vivacitatea lui Urmeș 
care l-a înlocuit pe Făgaș în 
cea de a doua repriză.

Scorul, desigur ar fi arătat 
altfel, dacă terenul oferea con
diții optime desfășurării unui 
joc în care să-și spună cuvîn- 
tul, în primul rînd, tehnica. 
Așa, însă am înregistrat o 
victorie, dar pentru a urca în 
clasament (sau pentru a ne 
menține pe locul trei) era ne
voie și de golaveraj.

Și acum formațiile i JIUL • 
Ion Gabriel — GEORGESCU, 
TONGA, ȘTOCKER, Onuțan 
— AL. NAGHI, LIBARDI — 
Făgaș (min. 53 Urmeș), Mul
țescu, Rosznai, Szabados (min. 
85 Naidin). FARUL: Pilcă. — 
Stoica, (min. 58, Ghirca), Anto
nescu, Bălosu, Nistor — Con- 
stantineseu, Tănase — Ologu, 
Tufan, Stoicescu, Rădulescu 
(min. 78 Mihu).

A arbitrat cu scăpări, Au
rel Bentu din București.

La tineret-rezerve: Jiul — 
Farul 2-0.

13 7 3 3 20—13 17

13 6 4 3 23—11 16

13 6 4 3 11— 8 16

13 7 2 4 19—18 16

13 4 6 3 21—18 14

12 6 2 4 12—10 14

12 6 2 4 15—14 14

13 5 8 5 15— 7 19

13 4 5 4 12— 8 13

13 4 5 4 16—15 13

13 5 2 6 8—13 12

13 4 3 6 19—16 lf

13 5 1 7 19—24 11

13 4 2 1 12—25 10

13 2 5 6 11—19 9

13 2 3 8 12—26 7

cu toate că actualmente dis
punem de un lot mai restrins, 
aș putea zice chiar insuficient, 
pentru a crea o doză de sigu
ranță maximă în prezumtivele 
evoluții din etapele superioare. 
Dar, sperăm, să mai putem 
legitima între 1—15 decembrie 

minpi 
experiență 

plus 
antrenament

a.c. încă vreo 2—3 sportivi 
din rîndul studenților noi ve
niți Ia facultățile institutului.

— Gare este actualmente 
stadiul de .pregătire a echipei?

— Destul de bun, dat fiind 
faptul că noi ne-am disputat 
etapele din campionat, sistem 
tur-reur, în fiecare miercuri 
și duminică, fapt ce ne-a făcut 
să ne menținem într-o formă

După duel, tot Mulțescu 
cîștigă...

O bară, care dacă era mai 
sus_ 

acceptabilă, atât din punctul de 
vedere al condiției fizice cît 
și al potențialului tehnico-tac- 
tic. Comparativ cu perioada 
de anul trecut, ce a premers 
desfășurării barajului, stăm 
cu ceva mai slab din punct 
de vedere valoric. Dar, puți
nele zile care ne-au mai rămas 
Ia dispoziție — deși în bule
tinul oficial al F.R.H. se specifi
că clar că jocurile de califica
re se vor putea disputa pînă Ia 
1 martie 1973 (!) — le vom fo
losi eficient axîndu-ne cu pre
ponderență la antrenamente pe 
exerciții privind periecționarea 
apărării cît și a măririi ran
damentului acțiunilor de atac 
ale jucătorilor echipei. Rezul
tatele acestor întâlniri vor de
pinde în mare măsură de co
rectitudinea arbitrajelor presta
te (de care am fost lipsiți de
seori la întâlnirile decisive) 
dar, în același timp, mizez pe 
experiența competițională vas
tă a majorității componenților 
Iotului nostru pe care vreau ' 
să-i notezi: A. LOY, D. MA- 
RINCAN, V. BRAȘOVEANU. 
I. BORA, Gh. MASTICI, I. LU- 
PUI, C. FLEȚAN, Gh. VESA. 
A. ROVINARU, C. DIMĂN- 
CESCU, N. BRĂNIȘTEANU, A. 
MEISTER, I. GRITTO și „ve
teranul11 echipei, ing. NICOLAE 
POPOVICI.

Ț. IONEL

TELEX . TELEX . TELEX . TELEX • TELEX
Calendarul fotbalistic inter

național al acestei săptămîni 
este dominat de partidele tur 
din cadrul optimilor de fina
lă ale „Cupei U.E.F.A.11, pro
gramate miercuri 29 noiem
brie. Iată cele opt jocuri: A- 
rarat Erevan — F. C. Kaiser
slautern; F. C. Koln — Borus
sia Moenchengladbach ; Stea
ua Roșie Belgrad — Totten
ham Hotspurs; F .C. Twente 
Enschede — Las Palmas; 
O.F.K. Beograd — Beroe Sfe
ra Zgaora; F. C. Porto — Dy
namo Dresda; Vitoria Setu-

Revenim din nou cu insera
rea în coloanele acestei pa
gini, a opiniilor unor factori 
responsabili cu activitatea 
sportivă — de această dată 
de la Vulcan — pe marginea 
incidentului petrecut într-un 
meci de fotbal disputat la 
Petrila. Astfel, am stat de vor
bă în acest sens cu toV. ing. 
Zeno Jurca, președintele a- 
sociației sportive Minerul Vul
can, tov. loan Brînză, preșe
dintele secției de fotbal și cu 
jucătorul I. Perju, unul din 
„eroii11 nedoritei altercații pro
duse, în teren, în prima re
priză a acelui meci cu „pro
bleme11.

— Ca să fiii sincer, pe mar
ginea acestui incident nu me
rita să se facă atâta caz, ne-a 
relatat ing. Zeno Jurca. Ba 
mai mult, să se justifice prin 
el retragerea din competiție 
a Preparatorului Petrila. Acest 
lucrti era preconizat să se facă 
deja cu mult înainte de meciul 
pe care l-am susținut noi la 
Petrila, avînd o argumentare 
de cu totul altă natură decît 
cea invocată, ea fiind deter
minată de unele deficiențe 
organizatorice ale clubului .pe- 
trilean, după cum aveam să 
aflăm, din surse autorizate, 
înaintea meciului. Acea situa
ție neplăcută ce s-a creat prin 
lovirea jucătorului Perju și 
apoi a arbitrului Barna (de 
autori diferiți, evident) se pu
tea foarte ușor preîntâmpina 
dacă pe teren existau toate 
condițiile regulamentare, ab
solut obligatorii a fi create 
înaintea Unei partide oficiale 
de_ campionat (mă refer la nu
mărul oamenilor de ordine, la 
prezența medicului etc.). Noi 
sîntem împotriva acestor ma
nifestări nesportive care se 
mai produc, după cum s-a 
văzut, pe terenurile de sport 
și luăm atitudine împotriva 
lor. Perja este un jucător ca

Final de tur 
în campionatul 

municipal 
de fotbal

Odată cu disputarea jocului 
restanță dintre I.G.L. și I.G.C., 
încheiat cu victoria echipei 
I.G.C. cu scorul de 1—0, a luat 
sfîrșit și prima parte a cam
pionatului municipal de fot
bal, ediția 1972—1973.

Spre deosebire de edițiile 
anterioare, cînd comportarea 
unor echipe lăsa încă de dorit 
iată că de data aceasta cele 
patru participante nu au mai 
dat ocazie comisiei municipale 
de fotbal de a aplica unele 
sancțiuni, cu excepția unei 
singure decizii de acest gen i 
suspendarea jucătorului Duk, 
de Ia I.G.C., pe timp de patru 
etape.

Nu s-au semnalat neprezen- 
tări la meciurile programate, 
ceea ce a dovedit seriozitate 
din partea secțiilor de fotbal.

In ce privește comportarea 
echipelor de-a lungul celor 
șase etape, C.F.R. Petroșani 
s-a situat pe locul I încă după 
primele întâlniri, loc pe care-1 
deține și acum, ce-i drept la 
numai două puncte diferență 
de reprezentanta I.G.C. O 
mențiune se cuvine făcută și 
echipei I.G.C. care, deși par
ticipă pentru prima oară în 
acest campionat, s-a compor
tat bine.

DAR IATĂ CLASAMENTUL 
TURULUI :
1. C.F.R. Petroșani

18—-11 96 4 11
2. I.G.C. Petroșani

6 3 12 10-- 8 7
3. I.G.L. Petroșani

6 2 0 4 10--13 4
4. Mina Paroșeni

6 2 0 4 10--16 4
S. BÂLOI

bal— Internazionale Milano ; 
Dynamo Berlin — Liverpool. 
Meciurile retur se vor dispu
ta la 13 decembrie.

Tot miercuri va avea loc 
și returul întâlnirii dintre e- 
chipele Ajax Amsterdam și 
ȚSKA Septembrisko Zname 
Sofia, contînd pentru optimi
le de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni11.,. In primul 
joc, disputat la Sofia, fotba
liștii olandezi au cîștigat cu 
scorul de 3-1.

★
BUDAPESTA — 27 (Ager- 

re, uneori, practică un joc mai 
incisiv, mai bărbătesc fapt ce 
face că pe terenurile acciden
tate, cum a fost cel de la Pe
trila, să Creeze impresia unui 
joc dur, nesportiv. Dar, în 
acea situație de joc creată, în 
cazul vulcăneanului nu se im
punea luarea unor măsuri dis
ciplinare din partea arbitrului 
I. Barna.

REVENIRE
— La prima ședință a cole

giului arbitrilor de fotbal din 
cadrul C.M.E.F.S. Petroșani, la 
care âm participat, imediat 
după meciul de la Petrila s-au 
analizat cu mult discernămînt 
cazurile de nesportivitate și 
indisciplină petrecute atât pe 
teren cît și în afara acestuia. 
In concluzie, printre altele s-a 
scos în evidență modul de or
ganizare a meciurilor de către 
asociația noastră, dîndu-se ea 
exemplu pozitiv acest fapt, în 
comparație cu celelalte asocia
ții sportive care. au reprezen
tanți în acest campionat jude
țean. (Această 'afirmație ne-a 
fost întărită și de către tehni
cianul Petru Repa, de aseme
nea arbitru de fotbal prezent 
la această ședință). Atitudini
le ireverențioase ale unei părți 
a publicului spectator han

Tenis de masă

Comportare meritorie în etapa județeană
In zilele de 25 și 26 noiem

brie sala de sport „Construc
torul11 din Hunedoara a găz
duit etapa județeană a Cam
pionatului republican indivi
dual, rezervată senioarelor și 
seniorilor la tenis de masă, 
cu care pijilc j s-au întrecut cei 
mai buni sportivi din orașele 
Hunedoara, Deva și Petroșani.

La această ediție, munici
piul nostru a fost reprezentat 
cu succes, de un număr de 18 
sportivi (6 fete și 12 băieți) a- 
parținînd Școlii sportive Petro
șani (15) și asociației sportive 
Constructorul minier Petro
șani (3 sportivi).

Ca și în ultimele trei ediții, ti
tlurile de campioni județeni 

pres). — întâlnirea de tenis 
dintre echipele masculine ale 
Ungariei și Franței, disputa
tă timp de două zile la Bu
dapesta, în cadrul Cupei eu
ropene pe teren acoperit, s-a 
încheiat cu scorul de 5-0 în 
favoarea gazdelor.

In urma acestui succes, te- 
nismenii maghiari s-au cali
ficat pentru semifinalele com
petiției.

La I-Ianovra, în cadrul ace
leiași competiții, selecționata 
R. F. a Germaniei conduce, 
după prima zi, cu 2-0 în me

dicapează în bună măsură ca
litatea arbitrajelor prestate. 
Atmosfera încărcată, anostă, 
creată atunci la Petrila, și-a 
pus pecetea, după cum s-a 
văzut, asupra întregii desfășu
rări a meciului (Ion Brînză). 
președintele secției de fotbal).

— La executarea loviturii 
libere noi am făcut zid. Fun
dașul Costea (cu care de alt
fel nici nu m-am prea întâlnit 
față în față, pe teren) a for
țat pătrunderea, dar eu am 
rămas ferm pe poziție. Acesta 
m-a întrebat „dacă vreau ce
va11, i-am răspuns, evident, că 
„nu vreau nimic11, ca apoi, 
întorcîndu-se brusc, să mă lo
vească intenționat cu capul 
în nas, lovitură care mi-a pro
dus o leziune, ce a atras după 
sine eliberarea unui certificat 
medical pe cîteva zile (I. Per
ju, jucător al echipei Minerul 
Vulcan).

Iată, așadar, și opiniile ce
lorlalți reprezentanți ai „păr
ților' beligerante11. Concluziile 
care se pot trage sînt multi
ple, cu multe fațete și de di
verse naturi. Forurile compe
tente și-au spus în mare parte 
părerea prin măsurile discipli
nare adoptate împotriva celor 
vinovați.

Dar, totuși, o întrebare va 
mai râmîne încă pusă cu acui
tate pe adresa celor care au 
responsabilități în buna desfă
șurare a acestui mult discutat 
campionat județean. Oare pînă 
cînd aceste întreceri se vor mai 
desfășura sub imperiul nespor- 
tivității, al incorectitudinii 
jucătorilor și spectatorilor, cît 
și al arbitrilor ? Poate reviri
mentul mult așteptat în aces- 
sens ni se va oferi în returul 
acestui campionat. Considerăm 
că ar fi timpul să se dea răs
punsul concret așteptat și la a- 
ceastă întrebare.

Ionel ȚABREA

au fost cucerite de către spor
tivi hunedoreni la băieți, și 
de Școala sportivă Petroșani 
le fete. Din cele cinci titluri 
puse în joc, fetele noastre au 
reușit să cucerească două, prin 
Victoria Chinceșan la simplu 
fete, și Eva Ferenczi + Vic
toria Chinceșan la dublu fete. 
Hunedorenii și-au adjudecat 
victoriile la simplu băieți, 
dublu mixt și dublu băieți.

Cu toate că acest campio 
nat a fost destinat senioare 
lor și seniorilor, din cei 
aproape 50 de concurent i 
numai cîțiva s-au înca
drat în limita de .vîrstă a 
acestei categorii, majoritatea 
fiind copii și juniori. De a- 

ciul pe care-1 susține cu for
mația Cehoslovaciei.

■Ar
STOCKHOLM 27 (Agerpres). 

La Boras (Suedia), au luat 
sfîrșit campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
Scandinavici.

In proba de simplu mascu
lin, titlul a revenit suedezu
lui Kjell Johansson, care, în 
finală, a dispus cu scorul de 
3-1 (18-21, 21-18, 21-16, 21-19) 
de Iu lu-tse (R.P. Chineză). La 
feminin, a terminat învingă
toare Ailesa Lee (Coreea de

Ultimele etape ale turului 
diviziei A la fotbal aduc întot
deauna nostalgia, cunoscută, 
a sfirșitului unui sezon com- 
petițional mult gustat de su
porteri, în care echipele se 
relaxează. Nu au loc retro
gradări, nu sînt admise trans
feruri de jucători, nu se fac 
premieri. Deci, puține lucruri 
interesante, îndeosebi pentru 
suporterii unei echipe care a 
acumulat atîtea puncte cite 

să-i îngăduie o vacanță de 
iarnă fără „problethe".

Așadar, duminica vii la sta
dion, ocupi loc în colțul tri
bunei, privești gazonul (cu iar
bă, cu bălți), urmărești jucă
torii, dar, gîndul îți zboară 
spre alte zări. Din cînd în 
cînd îți ridici privirea spre 
crestele înzăpezite ale Parîn- 
gului și... pînă se execută o 
„indirectă" din care nu iese 
nimic (nici cel puțin o lovitu
ră de colț)te gindești că va 
trebui să-ți cumperi schiuri 
noi, o scurtă de fîș (pe buret), 
bocanci (alții, cu clape, că 
sînt mai moderni) și atîtea și 
atîtea alte lucruri necesare 
unui pasionat al sporturilor al
pine. Pe gazon s-a executat 
„indirecta", între timp s-a 
mai comis un fault, ești din 
nou atras de o fază palpi
tantă, apoi, cu gîndul cobori 
de pe Paring și, rămînînd la 
ale schiului, o pornești (tot 
cu gîndul) spre Sibiu după 
bocanci, spre Brașov după 
schiuri și Tg. Jiu după scurtă. 
După ce le „rezolvi", îți 0- 
duci aminte de nepot (șpu 
nepoată) și, de aici, necazuri 
și mai mari :

- Patine! Patine cu ghe
te I

- N-avem. încercați peste 
o săptămină.
- N-avem nici acum. încer
cați prin ianuarie,

- N-avem nici acum, în fa- 
nuarie, că n-am primit. în
cercați la București, poate a- 
veți vreo cunoștință pe acolo 
și vă trimite.

Te întorci, indispus, la ale 
fotbalului. O altă „indirectă"; 
măcar de-ar marca ai noștri 
încă un gol, să pleci acasă 
cît mai bine dispus. Că, vor

ba ceea, se termină cu fot
balul,vine iarna, vin alte spor
turi, cu problemele lor, speci
fice...

Observator

Si iată, în sfîrșit, traiec
toria mingii în drum spre... 
plasă trimisă cu Capul de 
Mulțescu „țintește11 plasa : i 
1—0. Și atît !

Foto : Ion LICIU

ceea, cei doi antrenori de la 
școala sportivă (prof. Ion Vlad 
și Eduard Gydngyosi) nici nu 
puteau emite prea multe pre
tenții, mulțumindu-se cu com
portarea mai mult decît satis
făcătoare a elevilor lor Eva 
Ferenczi, Florea Roșu, Ionel 
Scorțar, Ion Taloș etc. care 
încă nu au depășit limita cate
goriei copii, dar au lăsat o 
bună impresie.

Pentru etapa finală, care se 
va ține în orașul Ploiești, ală
turi de Victoria Chinceșan 
s-au mai calificat Silvia Sâviu 
și Violeta Grădinarii, care âu 
ocupat locurile doi și trei la 
individual.

B. STAICU

Sud). Ea a dispus cu 3-1 
(15-21, 21-16, 21-10, 21-18) de 
Cian Li-wei (Coreea de Sud). 
La dublu feminin au cîștigat 
Ailesa Lee și Mira Park (Co
reea de Sud), iar la dublu 
mixt perechea Jonycr-Magos 
(Ungaria), învingătoare cu 3-1 
în meciul cu Tasaka Eda
no (Japonia). Finala probei 
de dublu masculin a revenit 
jucătorilor sovietici Gomoșkov 
și Sarkoian (U.R.S.S.) Ei au 
dispus în finală cu 3-1 (21-15, 
21-17, 22-24, 21-14) de cuplul 
suedez Johansson-Bengtsson.
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Iama a intrat in drep-

Petru GĂINĂ, 
corespondent

și, respectiv, Tuș- 
la sfîrșitul anului 
salariați de la E.M. 
beneficia de bilete 
și tratament pentru

te mai 
niez 
ținute 
și cele

Peste 80
de vagonete 

redate

ore de muncă entuziastă, 
pentru rezultatele obținute, 
tinerii au fost felicitați de 
directorul minei, tov. 
Dumitru Opriș.

Un număr de 20 de tintri 
din sectorul VIU electrome
canic âl minei Petrila au 
luat parte în ziua de 19 no
iembrie curent, la o acțiune 
de muncă voluntar-patriotică 
ce a avut drept obiectiv re- 
pu berea în funcțiune a va- 
qonetelor pentru transportul 
cărbunelui „uitate" în dife
rite puncte ale incintei mi
nei ori ăvînd mici de
fecte. Acțiunea la care, 
printre alții au fost prezenți 
tinerii uteciști I. CoStea, TI. 
Theil. Gh. Encitt, A. Koz.ma. 
Z. Naghi, I. Miclea, M. Albu. 
M. Simionescu C. Schuszter. 
M. Pop, T. Nicula s-a soldat 
cu strîagdreă, repararea 
repunerea în funcțiune 
circuitul de producție a 
de vagonete.

La sfîrșitul celor cîteva

Zi 
minei Dîlja, la ora 
neața, din inițiativa 
cerii sectorului V investiții 
și-au dat îhtîlnire peste 30 
de oameni îmbrăcați în salo
pete pentru a participa la 
una dintre acțiunile în spri
jinul producției. Entuziastul 
colectiv format din maiștri 
principali, maiștri mineri, ar
tificieri, electricieni, lăcătuși, 
ingineri, tehnicieni, a coborît 
în adîbc și... treaba a înce
put. In cele patru ore de 
muncă neîntreruptă s-a reu
șit aprovizionarea propriului 
sector cu 76 de vagonete cu

bolțari, 34 vagonete cu ba
last, 11 vagonete cu ciment, 
15 vagonete cu bandaje, 5 
cărucioare ou armături TH.

Aceste cantități reprezintă 
asigurarea cu materiale a 
sectorului pentru 4—5 zile, 
adică asigurarea condiției 
principale pentru ritmicitate 
în muncă, avansări rapide, 
muncă de bună calitate și 
implicit realizarea sarcini
lor de plan.

Oameni ca maiștrii princi
pali Simion Negru, Constan- 
tin F’ocșăneanu, Panait 
Gheorghiade, maistrul miner 
Teodor lacob, cei din echipe
le de lăcătuși și electricieni 
conduse de Tiberiu Holaszi 
și Filimon Popa, șefii de bri
gadă Gabor Levori, Dumitru 
Zăgoicea, Alexandru Keresz- 
teș și Gheorghe Pereș au 
dovedit cu toții odată mai 
mult inițiativă în participa
rea activă la îmbunătățirea 
activității din subteran, dă
ruire pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

si»
Elin grija Cămiteiuliii sindi

catului dfe Ia mina Dîlja, în 
primele 10 luni ale anului a- 
cesta, peste 400 de salariat) 
de la ’exploatare și-au petre
cut concediul de odihnă sau 
și-au refăcut sănătatea în dife
rite stațiuni balneo-climateri- 
ce. Printre aceștia se numără 
minerii Ștefan Ghioc, Gabor 
Levay, Gheorghe Balia și Lu-

dovic Gali care au fost tri
miși la tratament la Amara, 
Herculăne 
nad. Pînă 
încă 30 de 
Dîlja vor 
de odihnă
diferite stațiuni din tara noas
tră.

(Urmare din pag. 1)

în reparații. In această

Din sălile
Alcoolul rărhîne „dușmanul" 

impottivă căruia unii conducă
tori auto nu se învrednicesc ci
tași de puțin să lupte. Astfel, 
ULMET CONSTANTIN, șofer la 
S.U.T. Uricăni, după terminarea 
programului de lucru, s-a lăsat 
ademenit de alcool iar după a- 
ceea a luat mașjna plecind de 
la Uricani la Lupeni. Fiind in 
stare de ebrietate, a pierdui 
controlul volanului și a făcut 
„cunoștință" cu... șanțul - pro- 
vocind a pagubă însemnată u- 
nitățiî al cărei 
Timp de un 
de „mrejele 
codului.

angajat era. 
an- U.C. va fi lipsii 
nemiloase" ale al-

★
CONSTANTIN din 
făcut o vizită „prie- 

lui M.l. și l.l. la ca

AHMED 
Paroșeni a 
tenească" 
minul muncitoresc al E.M. Pa- 
roșeni. In timpul vizitei, magne
tofonul gazdelor i-a plăcut in 
mod deosebit. Nu a rezistat is
pitei și într-o zi, cînd stăpînii 
erau plecați, A. C. a intrat pe 
geam și o furat aparatul. N-a 
apucat insă să-l folosească prea 
mult, deoarece susnumitul a 
trebuit să intre, de data aceas-

★
Fosta angajată a filialei C.E.C. 

Petroșani, agenția Petrila, în ca
litate de controlor ghișeu, CHI- 
RIAC DOINA MARIA a încasat 
depuneri fără să le înregistreze 
in jurnaltil de casă. A produs 
astfel o pagubă de 5 800 lei. 
Părăsind unitatea, a trimis scri
sori păgubașilor „liniștindu-i" 
cu promisiunea că va achita 
sumele... Desigur, cu o „mică" 
întîrziere de... UN AN.

■A-
IONJCĂ IOAN, recidivist, din 

Luoeni se afla la restaurantul 
„Cina" din localitate împreu
nă cu soția și cîțiva prieteni. 
Profitind de faptul că s-a între
rupt curentul electric și sala s-a 

a iru
lui N. 
pretin- 
Drept

cufundat in întuneric, el 
brăcat haina de piele a 
Gh. și a plecat acasă 
cînd că a cumpărat-o. 
urmare a reîmbrăcat (doar în 
iunie 1969 îl dezbrăcase) cos
tumul vărgat 
ta DOI ANI. 
că uneori... 
om".

tra 
situație li se cere concursul 
pentru a supraveghea ca ma
terialele aduse în acest 
să nu fie înstrăinate, 
procedeu, ca să-i spun 
l-am extins aproape 
tot și intenționăm să genera
lizăm cit mai repede și apro
vizionarea locurilor 
că prin containere, 
de fapt ar aduce o 
nomie de timp și 
deoarece se elimină 
ca urmare a faptului că ma
șinile noastre sînt dotate cu 
macarale ce încarcă și des
carcă la fiecare mașină, se 
reduc patru muncitori care 
vor putea fi folosiți în altă 
parte.

scop 
Acest 

așa, 
peste

de mun- 
Un astfel 
mare' eco- 
materiale, 

risipa, iar

Lucrări începute
dar netermmate
din motive și...

ex’ecu-
în u- 
la în- 
pensi-

Reparați „reparațiile" 
la conducte

bune. Vreau să subli- 
'că I'ezuSlTatete db-
în acest an, chiar
bune obținute în ulti

mul timp nu ne -Tnulțumes'c, că
mai avem multe 'deficiențe — 
îndeosebi îrrcălc’ări ale ’discipli
nei, care 'conduc la folosirea 
incompletă a utilajelor și fon
dului de timp, generând stag
nări și rămîneri în urmă ș.a., 
deficiențe pe care sîntem ho
tărîți să le înlăturăm cu fer
mitate. Urmînd prețioasele in
dicații ale secretarului general 
al partidului vom -face o pu
ternică acțiune de imâsă cu ca
racter permanent pentru mo
bilizarea întregului 'Colectiv la 
-îmbunătățirea activității în ca
drul sectoarelor ^i brigăzilor, 
pentru a obține spol’uri tot mai 
mari de cărbune cocsificabil, 
pentru îmbunătățirea calității, 
pentru creșterea prbdudtivității 
muncii, pentru realizarea de 
economii.

— Ocupîndu-ne cu cea mai 
mare răspundere de transpune
rea în viață a sarcinilor ‘ce ne 
revin pe baza documentelor 
plenarei Comitetului Central 
al partidului și -legilor votate 
de ultima sesiune a Măr-ii A- 
dunări Naționale în legătură 
cu îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1973 și în urmă
torii clin actualul cincinal 
sublinia l-a rândul său ingine
rul V/asile ■Giniperu, directorul 
minei — v-a trebn.i să dăm toa
tă atenția ■ (folosirii corespunză
toare -a utilajelor din dotare — 
cerință -esențială pentru rezol
varea deficitului de foiță de 
muncă, pentru creșterea pro
ductivității muncii. Va teebui, 
în -același timp, să depunem e- 
forturi ma-i deosebite -pentru 
a -închide toate canatel'e risipei 
și pierderilor d'e materii, ma
teriale, energie și bani.

— Sînt convins — a arătat 
■în cuvîntul său Eroul Muncii 
Socialiste Petre Constantin — 
că printr--o a’dtivftate mai ’bu
nă <a organizați’ei d'e partid, 
prin mobilizarea comuniștilor, 
a întl-'egulu-i colectiv al minei 
Lupeni, vom reuși să îndepli
nim și să depășim s-arcinil'e ce

ne revin pe anul 1973. 
mineri; din brigada pe care o 
conduc sînt ferm hotărîți să 
muncească și mai bine decît 
pînă acum, cu dăruire deplină, 
așa cum ne cere partidul pen- 

. tru -a contribui după puterile 
și capacitatea lor la dezvolta
rea mai rapidă a 'țării.

Tovarășii 
secretarul 
partid și i 
diredtsrul 
Bărbăteni, : 
menea, la 
în luminii 
cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
plenara Comitetului Central — 
organizației de partid, întregu
lui colectiv al acestei tinere 
exploatări miniere care, în vi
itorii ani, va trebui să preia o 
parte însemnată a producției 
de ’cărbune cocsificabil, accen- 
tuîrrd îndeosebi asupra execu
tării la timp și în condiții co
respunzătoare a lucrărilor de 
investiții, 'folosirii depline a 
capacității de producție nou 
create și a fondului de timp.

Relevînd că preparatorii din 
Lupeni sînt conștieiiți de im
portanța pe care o reprezintă 
pentru economia națională căr
bunele cocsificabil, tovarășul 
Victor Arfleleanu. directorul 
preparației, după ce a amintit 
rezultatele frumoase obținute 
în sortarea și spălarea cărbu
nelui, extras de minerii din Lu
peni, Bărbăteni și Uricani, a 
arătat că sub îndrumarea or
ganizației de partid ei -își ana
lizează încă de pe acum cu 
toată răspunderea posibilități
le de a-și fix-a o. seamă de o- 
biec'tive -mobilizatoare pentru 
anul 1'9-73 în lumina sarcinilor 
izvorîte din plenara Comitetu
lui Central al partidului.

In sensul creșterii răspunde
rilor ce revin 'orgariizațiiloi 
•de pai-tid, fiecărui 'comunis! 
de -a mobiliza întregul poten- 
(țâ'81 material și uman, 'de a 
•lua toate măsurile pentru a- 
sigurărea îndeplinirii exempla
re a planului pe anul 
pentru 'ob'țin'erea unei 
pro'dudtivîtăți a muncii 
unei efiorențe economice 
r-ioare -au vorbit și tovarășele

loan Cășuneanu, 
comitetului de 

ing. Emilian Meiuș. 
exploatării miniere 
s-au referit, de ase- 
sarcinile ce revin — 
prețioaselor indicații

1973, 
înalte 
și a 
supe-.

ing. Ro'dica ‘Tâtulici, directoa
re și Marfa Tomșa, secretară 
a coinitetului de partid de Ia 
F.F.A. Viscoza-Lupfini, Iosif 
Negoțiu, președintele coopera
tivei meșteșugărești „Deservi
rea", Valeriu Coandrăș. pri
mul secretar al comitetului o- 
rășănesc Lupeni al U.T.G. și 
alți delegați la Conferință.

Toți vorbitorii au subliniat 
în cuvîntul lor necesitatea ca 
noul comitet ales să-și îmbu
nătățească activitatea, să ma
nifeste mai multă preocupa
re pentru creșterea rolului 
conducător și răspunderii, coin- 
petenței fiecărei' organizații 'de 
partid, să dovedească mai mul
tă operativitate și consecven
tă în rezolvarea sarcinilor, să 
imprime organelor și organi
zațiilor de partid mai multă 
receptivitate față de propune
rile făcute de comuniști, 'de 
oamenii muncii.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luai cuvîntul tovară
șul Ioathim Moga, prîfn-secfe- 
tar al Comitetului județean de 
partid care a înfățișat pe 
larg sarcinile ce revin organi
zației orășenești de partid, di
recțiile în care trebuie să ac
ționeze pentru înfăptuirea la 
nivel corespunzător a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
a partidului, de ultima plena
ră a Comitetului Central, în 
vederea accelerării dezvoltării 
economico-sociale a țării, fău
ririi socie'tății socialiste multi
lateral dezvoltate în Ronfânrâ. 
In orașul Lupeni — a subli
niat vorbitorul — există o or
ganizație de partid puternică, 
există în toate domeniile ca
dre corespunzătoare, există 
un detașament de 'oameni ăi 
muncii devotați partidului și 
patriei, cu frumoase tradiții 
revoluționare care au dovedit 
întotdeauna hărnicie, pricepe
re și voință în -activitatea 'de 
fiecare zi pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Aceasta 
t'eprezlnta cea mai bună ga
ranție ca noile sarcini trasate 
de partid vor fi îndeplinite 
exemplar în toate unitățile e- 
conomîce și instituțiile din d- 
rașul Lupeni.

la toate locuințele din strada 
Egalității. S-au reparat aco
perișurile, s-au instalat jghea
buri și burlane, s-au 
tat multe altele. Intrăm 
na din locuințe, aleasă 
tîmplare și nimerim la 
onara Anda Susan.

— Sînteți mulțumită de 
condițiile pe care le aveți ?

— Locuiesc de 43 de ani 
aici și pot spune că sînt mul
țumită. Mai am totuși cîteva 
nemulțumiri. Nu știu cum au 
fost executate lucrările 
pereții mai 
mezi 
prin 
fața

sînt și acum 
fără să mai vorbesc 
acoperiș plouă chiar 
geamului.
Lucrările respective n-au 

încă recepționate, tine să

dar 
tl- 
cfi 
în

fost
ne lămurească tov. Laiq. Ur
mează să se facă mai iutii 
retușările și numai după aceea 
se va trece la receptionare.

Explicația nu 
mulțumească.
ce
se
o
nu

Ultimul popas I-am făcut la 
blocul 45. De cum am intrat, 
soțiile lui Nicolae Sumădoiu 
și Ioan Bălașcu ne-au întîm- 
pinat cu jalba :

— Veniti să vedeți ce pă
timim din cauza unei conduc
te ce a fost pînă acum „re
parată" cel puțin de patru 
ori.

Intr-adevăr tavanul și pe
retele erau cum nu se poate 
mai... murați iar parchetai 
mucegăit și ridicat din prici
na apei, 
minunat și

(Urmare 'tbim pag. ty

are darul să 
Adică pen- 

Nu se putea 
niște lucrări 
calitate incit

retușări ?
efectueze 

asem’enea
mai trebuiască retușa-

pentru satisfecerea 'cărbra Va 
trebui să depunem toate e- 
for'turile, să valorificăm la un 
nivel corespunzător potenția
lul uman și tehnic al unității, 
toate rezervele de care dis
punem. In cuprinsul planului 
de măsuri întocmit pentru a- 
inul 1973 ne-atn prevăzut o- 
ibiective 'concrete -oare vor 
conduce la înfăptuirea sarci
nilor sporite ce le avem. 
Spre exemplu, pentru realiza
rea saroinilor la mangal de 
bocșă, sortiment la care fată 
de anul trecut volumul de 
producție este majorat 'ou 1-20 
de tone, am prevăzut constru
irea de șoproane l-a șantiere
le de mangalizare care vor fi 
folosite pentru depozitarea 
mangalului în condiții optime 
în vederea evitării umezirii 
și diminuării granulaiției, con
diții principale cerute d'e res
pectarea indicilor de calitate.

Avem posibilități să prodadtei 
și să livrăm la export cantiteți 
sporite de cherestea rășinoa- 
se, sortiment care ne asigură 
creșterea valorii — —
cub de masă 
în producție.

Ținînd cont 
trecută, o ■ altă 
prevedere care 
de surprize neplăcute, este a- 
sigurarea de stocuri de mate
riale în depozitele finale, ceea 
ce ne va permite ca în peri
oadele cînd vom avea desfa- 

« cerea asigurată șă putem lu
cra într-un ritm mai intens.!

Măsurile stabilite pînă a- 
cum și care vor fi luate în 
continuate în lumina indica- 
țiilor date de partid, apreci!- 
em noi, ne dau dreptul să es^ 
timăm că ne vom îndeplini și 
depăși sarcinile de producție 
ce ne revin pe anul 1973, an 
hotărîtor al planului cincinal.

In acțiunea de sortare 
materialului de export s-au 
vidențiat în 
comuniștii 
Dumitru Bădicu, 
pozite, și Mircea 
șeful serviciului /desfaceri.

Analizând evoluția realiză
rii planului pe anul 1972, tre
buie să constatăm că dacă 
am fi avut asigurată o desfa
cere ritmică, realizările noas
tre > la acest indicator de pro
ducție puteau fi substanțial 
sporite.

Planul de export al U.E.L. 
Petroșani pe anul 
zintă o creștere față 
cu 14 la sulă. Deci, 
nostru la realizarea 
lui sporit de mărfuri 
tate la export va 
crească. Aceasta înseamnă că 
avem în față exigențe

a 
e- 

mod deosebit 
Olga Pîrvulescu, 

șefi de de- 
Nițulescu,

pe metru 
lemnoasă dat^

de experiența 
măsură de 

ne va scutiNe-am uitat, ne-am 
acun? întrebăm 

I.G.L.-ul: pe cînd reparația 
următoare ? La I.G.L. Petro
șani și la sectorul I.G.L. din 
ac’est oraș 
lucruri bune, 
la eliminarea risipei de timp, 
de materiale și bani. Mai e- 
xistă însă din păcate destule 
fisuri pe unde se scurqe încă 
timpul, 
Să se 
pentru

s-au făcut multe 
menite să ducă t

1973 pre- 
de 1972 
aportul 

volumu- 
prezen- 

trebui sămaterialele și banii, 
intervină cu hotărîre 
grabnice remedieri.

ne 
Iru 
să 
de 
să 
te ?

Strada Ecaterina Varga e 
un șantier ai sectorului I.G.L. 
Petroșani în toată accepția 
cuvîntului. După modul în 
care sînt gospodărite materi
alele se poate constata că a- 
ici există într-adevăr o grijă 
susținută pentru buna gospo
dărire a materialelor, o atitu
dine de combatere a 
Si totuși, 
cîtva timn în urmă, a început 
construirea
la locuințele cetățenilor Adal
bert Zavila și Aurelia Pănes- 
cu, de altfel ultimele ce erau 
planificate pentru acest an. 
Dar în twod cu totul surprin
zător, lucrările au fost sista
te. Ce se poate spune despre 
banii investiți de acum, în 
niște lucrări care stau, nici 
terminate, nici neterminate ?

lucrărilor anexe

la ziarul „Steagul roșu

decembrie a.c, se pot face pînă

GHERGHIN, 
judecător risipei.

aceasta exista. Cu

pe care-I va pur- 
Se poate afirma 

„haina face

de tov. Stanislav 
fond 

cîteva

Nicolae
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EVENIMENTE

® șef formație

® recepționeri

Condițiile de studii,

școală echivalentă.

a-
pînă la 30 noiembrie 1972.

L Erăsare la ora 
la ora 16,39.

333.

Fîlartno- 
) 12,00 
Intîlnire 

i și in

00 Deschiderea emisiu-
Telex. Teleșcoală; 9,05

A fost asasinat de către 
legionari Nicolae lorga (n. 
1871).

Reînnoiti-vă abonamentele

Abonamentele pentru luna

în ziua de 30 noiembrie inclusiv

Insoțiți
Lalg, șeful serviciului 
locativ, am vizitat 
puncte de lucru. Ne-am oprit
la unul din imobilele de pe 
strada F. Engels, căreia i-au 
fost făcute reparații capitale. 
Clădirea este intr-adevăr ară
toasă ca după... reparații ca
pitale, 
sionează 
cut. Au 
mini de 
sistate, 
este făcut una cu pământul 
de cauciucurile mașinilor. Se 
naște în mod leqitim întreba
rea : pentru ce această pauză 
de săptăminj în executarea 
unei lucrări?.

Dar să mergem mai departe; 
încă ' din primăvară au în
ceput reparațiile capitale

Impreiurfmile impre- 
însă în mod neplă- 
trecut cîteva săptă- 

cînd lucrările au fost 
iar nisipul adus aici 

făcut una

Mica publicitate
PIERDUT un cal cu părul negru, stea albă în frunte, 

furcă la urechea stingă. Recompensă, celui care-I aduce sau 
dă relații. Miron Boța, Gîrbești, strf Bucegi, 21-Petroșani.

Soarele 
anune 

trecute din an 
rămase — 33.

@ 1852 — A murit revo
luționarul democrat Nicblae 
Bălcescu, scriitor și istoric, 
conducătorul revoluției de 
la 1848 din Țara Românească 
(n. 1819) — 120 de ani
@ 1863 — S-a născut Ere- 
mia Grigorescu, general, co
mandant de divizie și apoi 
de armată în timpul primu
lui război mondial (m. 1919) 
@ 1874 — S-a născut Jean 
Bart (pseudonimul lui Euge- 
niu P. Botez), prozator ro
mân (m. 1933) @ 1880' -S-a 
înființat ..Societatea Carpa
tică Ardeleană". asgciație 
turistică din Transilvania 
care a construit primele ca
bane și a marcat primele 
drumuri in munți @ 1940

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Binecuvîntați anima
lele și copiii ; Republica : 
Războiul minelor ; PETRI- 
LA: Aventuri la Marea
Neagră ; LONEA — Mine 
rul : Ultimul domiciliu cu
noscut ; VULCAN : l-emei
în ofsaid; LUPENI — Cul
tural : Procesul unei stele ; 
Muncitoresc: Astă seară
dansăm în familie.

6,00 Muzică și actualități; 
,00 Radiojurnal ; 8,00 Su

marul presei ; 9,30 Atlas cul
tural ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară ; 
10,30 Școala șj viața; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 „Pas
torala Bărăganului" de Stan 
Golestan ; 11,30 Pagini din
repertoriul corului 
nicii din Tq. Mureș ; 
Discul zilei ; 12,30 1
cu melodia populară

terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii; 14,40 Orchestra
Ansamblului albanez de cîn- 
tece și dansuri ; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Radioenci- 
clopedie pentru tineret; 
15,25 Duete din operele" lui 
Donizetti; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Muzică populară ; 16,35 
Cîntecele săptămînii ; 17,00
Școala capodoperelor; 17,30
Program muzical oferit ■ as
cultătorilor de Ia Combina
tul siderurgic „Oțelul Roșu"; 
18,00 Orele serii ; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45
Consemnări ; 20,50 Din în
registrările Măriei Tănasel; 

21,00 Revista șlagărelor; 21,25
Moment poetic ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,i
nii.
Biologie (anul 111 liceu). A- 
plicații privind fiziologia 
xului cerebro-spinal ; 9,30

Literatura română (clasa 
VIII-a), Frumusețea naturii 
în poezia lui Eminescu și 
Coșbuc; 1'00 Curs de lim
ba engleză. Lecția a 30-a ;
10.30 Căminul; 11,10 Selec-
țiuni din emisiunea „Seară 
pentru tineret"; 11,35 Film 
serial pentru tineret: „Pier- 
duți în spațiu"; 12,40 Publi
citate ; 12,45 Telejurnal ;
17.30 Deschiderea emisiunii
de după-amiază. Curs de 
limba rusă. Lecția a 29-a 
(Reluare); 18,00 Atlas muzi
cal românesc. Toamna muzi
cală clujeană 1972; 18,35
Steaua polară ■— emisiune 
de orientare școlară și pro
fesională ; 19,00 Caleidoscop 
cultural-artistic; 19,20 1001
de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republi
cii — Cronica marii între
ceri ; 20,00 Comentariu la
40 de steme: județul Mara
mureș ; 20,20 Seară de tea
tru : „Pădurea" de A. N. O- 
strovski ; 22,20 Imagini clin 
Albania ; 22,35 „24 de ore" ; 
22,50 Tenis : „Turneul cam
pionilor" de la Barcelona. 
Meciul Ilie Năstase — Tom
Gorman.

)

angajează de urgență

® tehnician pentru construcții civile și 
industriale

P.C.I.

cărbune

stagiu și salarizare sînt cele pre
văzute în Legea nr. 12/1971. Pentru șef formație P.C.I, și 
recepționeri se cere ca studii liceul de cultură generală sau

Cererile se depun la biroul personal al exploatării,
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R. P. POLONA:

tură

al P.M.II.P
Dezbaterile Adunării

Generale asupra punctului
privitor la întărirea rolului

Manifestări 
peste hotare 

consacrate 
aniversării 
Republicii

Lucrările Comitetului Executiv 
al „Conferinței mondiale 

de ia Stockholm pentru Vietnam

1.- <■. > 1 X.U X* vzlxiA.l Dklll

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

Mai multe îngrășă
minte pentru agricul-

Națiunilor Unite
*

', NEW . YORK - 27 — Cores- 
j pondentul Agerpres, Constan- 

jțiri.. Âlexandroaie, transmite:
. Adunarea Generală a O.N.U..

.Și-a reluat luni dimineața, 
. .dezbaterile asupra punctului 
. i.privitor la întărirea rolului

.Organizației Națiunilor Unite
■ ,în viata internațională, în

scris pe agenda sesiunii din 
'inițiativa României.
; Primul vorbitor a fost re
prezentantul Danemarcei, Otto 
Borch, care a subliniat că 
:în -ultimii ani, s-a acordat 

. :o atenție deosebită problemei 
. jrevitalizării organizației și 
.sporirii eficacității organisme- 

-,Ior sale. „Faptul că acum dis
cuțiile și preocupările vizînii 

' .sporirea rolului O.N.U. s-au
. intensificat trebuie interpre-

■ Jat.ca un semn de bun augur.
1 Șj, dacă vrem, ca sistemul Na- 

.hunilor Unite să funcționeze 
și mai. bine, și mai eficient 
trebuie depuse eforturi pen- 
.-.^xi ’a stabili acele măsuri ne- 
oe-sare pentru a obține sco- 
purile urmărite".

.'„Danemarca împărtășește 
. ,,pe deplin convingerea expri- 

mată -în proiectul de rezolu- 
-. , ție, al; României, aflat în dez- 
.țșbaterea noastră, că sînt ne- 
..;; <®sare măsuri susținute. Ini

țiativa românească reafirmă 
...aceste principii, iar delegația 

i

mea, a spus vorbitorul, este 
gata să sprijine proiectul de 
rezoluție și să voteze 
voarea sa".

A urmat, apoi, la 
reprezentantul Siriei, 
JouojatL, care a subliniat 
..motivele
România să înscrie acest 
punct pe agenda sesiunii sînt, 
fără îndoială, legate de preo
cuparea de a vedea relațiile 
internaționale bazate pe prin- 

dreptului și justiției și 
forță sau acțiuni de 
în fața faptului îm- 
create de folosirea

în fa-

cuvînt 
Rafie 

că 
care au determinat 
să înscrie

eipiile 
nu pe 
punere 
plinit, 
forței".

Reprezentantul Turciei, Os
man Olcay, și-a exprimat a- 
cordul deplin în legătură cu 
dezbaterea acestei probleme 
în plenul Adunării Genera
le. „Faptul că noi dezbatem 
acum cu atîta interes Ches
tiunea sporirii rolului Națiu
nilor Unite, — a afirmat ei 
— demonstrează necesitatea 
resimțită de comunitatea in
ternațională de a spori efica
citatea acestui for internațio
nal. De aceea, sîntem recunos
cători României pentru lua
rea acestei importante iniția
tive care poate avea rezul
tate semnificative în direcția 
întăririi organizației noastre".

HAGA 27 (Agerpres). — 
In cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, la 
„Centrul internațional uni
versitar" din Wageningen 
— Olanda, a fost organiza
tă o seară românească, de 
către studenții și specialiș
tii români aflați în 
țară.

Programul, care a 
o conferință, filme 
nești și muzică 
țara noastră 
de o formație 
olandeză, 
succes.

Printre 
panți, au 
fesori și 
trului international, precum 
și membri ai ambasadei ro
mâne din Olanda.

★
BUDAPESTA 27 — Co

respondentul Agerpres, A- 
lexandru Pintea, transmite t 
In capitala ungară s-a des
chis la 27 noiembrie expo
ziția „Cartea în Republica 
Socialistă România". Făcînd 
parte din suita de manifes
tări dedicate apropiatei săr
bătoriri a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, expoziția prezintă 
publicului budapestan peste 
o mie de volume dintre ce
le mai reușite lucrări edito
riale realizate în ultimii ani 
în țara noastră.

această

s-a

cuprins 
româ- 

populară din 
interpretată 

studențească 
bucurat de

numeroșii partici- 
fost prezenți pro- 

specialiști ai Cen-

ji

faptul divers pe glob
Explozie Ia... cinema
tograf i
" DUBLIN 27 (Agerpres). -
După cum relatează agenți
ile, France Presse și UPÎ, du- 

> minică, într-unul din 
imatogrâfele din centrul o-

.' rașului Dublin a avut loc o 
explozie. Din cele două sute 
de persoane aflate în sală, 

. 40 au fost rănite.

cine-

gite, de culoare portocalie. 
..Ultimas noticias" conține, 
de asemenea, o serie de fo
tografii captate pe ecranul 
stației de radar- de pe aero
portul Maiquetia cu imagini 
ale acestor obiecte.

Pe de altă parte, un pi
lot care efectua un zbor de 
control la bordul unui tur- 
boțropulsor, a afirmat că în 
fața aparatului i-a apărut, pe 
neașteptate, un disc ce 
pîndea o lumină difuz?

te. Deși 
morți, ci 
nica a fost • aproape genera
lă. Zeci de mii de persoa
ne, din cauza 
locuințelor și a 
de teren, 
trecut noaptea
deschisă, suportînd 
unei temperaturi extrem 
scăzute.răs-

OZN-uri în forma- Cutremur în zona
țiune centrală a Italiei

nu s-au înregistrat 
doar trei răniți, pa-

nesigur anțel 
alunecărilor 

și-au pe
in cîmpia 

rigorile 
de

Ploi torențiale și
inundații I

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
Luni, au început, la Varșo
via lucrările celei de-a 7-a ple
nare a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, consacrate probleme
lor tineretului.

Lu-înd cuvîntul în deschide
rea plenarei, Edward Gierek, 
[.rim-secretar 
P.M.U.P., s-a 
care revine 
tapa actuală 
tării, subliniind 
muncii ideologice și de edu
cație în r-îndul tinerilor.

al e. C. al 
referit la rolul 

tineretului în e- 
de dezvoltare a 

importanța

PARIS 27 — Coresponden
tul Agerpres, Paul ■ Diaconeș- 
cu, transmite: In 
25 și 26 noiembrie, 
fășurat, la Paris, 
Comitetului Executiv 
ferinței mondiale de 
holm pentru Vietnam”, 
reunește numeroase organiza

și mișcări progresiste de 
toate continentele, în sco- 

desfășurării unor acțiuni 
solidaritate cu lupta eroi- 
a poporului ’ vietnamez, 

în

zilele de 
s-au des- 
lucrările 
al „Con- 

la Stock- 
care

ții
Pe 
pul 
de 
că 
pentru restabilirea păcii 
Indochina. Au luat parte re-

prezentanți din . peste 30 de 
țări; din partea țării noastre 
a participat Ioan Grigorescu, 
secretar al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Reuniunea s-a încheiat prin 
adoptarea unui apel care se 
pronunță pentru semnarea i- 
mediată a acordului dintre 
R. D. Vietnam și S.U.A. cu 
privire la încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în 
Vietnam.

❖

Obiectivele Partidului
Alegeri parțiale îs» Halta

ROMA 27 (Agerpres). — 
Duminică și luni, în Italia, 
s-au desfășurat alegeri par
țiale în vederea reînnoirii a 
773 de consilii municipale, a 2 
consilii provinciale și pentru 
alegerea unui senator și a u- 
nui membru al Camerei De- 
putaților. Din cele aproape 
patru milioane de alegători, 
s-au prezentat în fața urne
lor circa 30 la sută.

Deși parțial, acest scrutin 
este apreciat ca un text asu
pra politicii promovate de 
guvernul Andreotti, format în 
urma alegerilor generale din 
luna mai a.c. După cum s-a 
anunțat, în ultimul timp în 
Italia au avut loc noi acțiuni 
revendicative și s-a înregis
trat o accentuare a fenome
nului inflației, paralel 
creșterea costului vieții.

CU

Schimbări în politics externă
a Noii Zeelande

Sodalist din Chile
(Agerpres). —

CARACAS 27 (Agerpres). 
. O' formațiune de obiecte zbu

rătoare neidentificate (OZN) 
a traversat de mai multe 
ori, în cursul ultimelor zile, 
culoarele aeriene care duc 
■pre aeroportul Maiquetia 
din Caracas, informează zia
rul yenezuelean „Ultimas 
noticias". Cotidianul repro
duce, în acest sens, mărtu
risirile unor piloți ai com- 

■' paniilor aviatice „LAV“ și 
..AYENSA", care afirmă că in 
cursul unor zboruri deasu- 

->pra Mării Caraibilor, în a- 
propierea coastelor de nord 
ale țării, au fost însoțiți de 
mai multe ori de 
obiecte rotunde

ROMA 27 (Agerpres). 
Un puternic cutremur de 
mint, de gradul 12 pe scara 
Mercalli, urmat de alte miș
cări seismice de mai mică 
intensitate, avînd epicentrul 
in localitatea 
s-a înregistrat 
pă-amiezii de 
zona centrală
mai multe localități din pro
vinciile 
Marche, 
nord-est 
case au
Circuitele electrice 
telefonice au fost

pă-

DE MEXIC©
— Ploile toren- 

au căzut în ulti- 
asupra Mexicului 

revărsarea

2-7'

vreme
determinat 

albii a mai multor rîuri

Ascoli Iceno, 
în cursul du- 

duminică în 
a Italiei. . In

Umbria i 
aflate la 
de Roma, 

•fost grav

Abruzzo
i nord 

sute 
avariate, 
și liniile 
întrerup-

Și
Și

de

complet 27 
statele Na- 
Recolta de 
de aproxi- 

hectare es-

și Sinaloa, 
suprafață 
35 000 de 
întregime sub apă, ca-

asemenea
alun-

R«daeîJa șl administrația ziarului i Peteoșanl, strada Republicii Ne. 80, telefon t 1662

GIUDAD 
(Agerpres). 
ti ale care 
ma 
au 
din
în nord-estul țării, ale căror 
ape au inundat 
de localități din 
garit 
țe o 
mativ 
te în
re pe alocuri atinge înălți
mea de 70-80 cm. Localita
tea Tuxpan, cu 20 000 de lo
cuitori, este inundată în în
tregime.

milioane tone de cărbune 
din acest bazin, intrat în 
exploatare în 1954, au fost 
furnizate pînă acum centra- - 
lelor- electrice 1 din- Kazahstan 
și Ural. S-a calculat că ma 
teriă -energetică furnizată de 
cărbunii de la Ekibastuz a - 
alimentat 320 orașe ale ță
ri1- . - ,Pînă la. sfîrșitul cincinalii 
lui, s-a. prevăzut ca din mi
nele de, la Ekibastuz să. fie 
extrase pînă la 56 milioant 
tone cărbune.- Pentru obține 
rea energiei electrice nece 

■ sare extragerii . unei aseme 
nea cantități de cărbune, s-r. . 
prevăzut ca .aici să fie-con 
struite patru din cele ma 
mari, centrale electrice di- 
lume, cu o ■ capacitate -med'- _ 
de- 16-20 milioane- kWh.

La combinatul chimic de 
la Wroclawek (R. P. Polo
nă) a fost dată în exploatare 
o a doua linie tehnologică ; 
aceasta va permite întreprin 
derii să- furnizeze, în plus, 
pînă ia sfîrșitul anului. 
100 000 tone de îngrășămin
te chimice. Fabrica, una din 
cele mai mari, și mai moder
ne fabrici .de produse azo 
toașe. din Europa, . . a fost, 
construită în, 1968, iar între
gul ei proces de producție 
este mecanizat și .automati
zat. Capacitatea' zilnică- a 
combinatului, va fi de 1.500 r. p. MONGOLĂ: 
tone amoniac,' 1.800 tone' o- 
xid de amoniu și 2 400 to
ne azotat de amoniu.

. La sfîrșitul cincinalului,.-
industria chimică poloneză piețlOdSU 
va produce cu 50 la sută I 
mai multe îngrășăminte chi
mice decît la începutul lui? 
fapt ce va permite utiliza
rea a 200 kg de îngrășămin- - 
te minerale pentru fiecare 
hectar de pămînt.

Mai multe blănuri

R. P. ALBANIA:

WEMWSON 27 (Ager
pres) — Noul prim-ministru 
al Noii Zeelande, Norman 
Kirk, al cărui partid de o- 
poziție — laburist — a înre
gistrat o victorie clară la 
alegerile desfășurate sîmbă- 
tă, a exprimat hotărîrea de a 
proceda la „schimbări nume
roase în politica externă a
țării". Intre altele, Kirk a
declarat — după cum trans
mite agenția Associated Dress 

-că „va- lua inițiative ■ noi în 
direcția recunoașterii Repu
blicii Populare Chineze. Gu
vernul precedent, a spus el, 
a tărăgănat- rezolvarea aces
tei probleme; noi 
explorăm situația 
multă eficiență".

Noul premier 
de asemenea, că

dorim să 
cu mai

a afirmat, 
Noua Ze-

elandă se va retrage, trep
tat, din pactul SEATO, pe 
care l-a calificat drept o „or
ganizație atrofiată". Ceea ce 
dorim noi, a spus el, este o 
organizație care să apropie 
țările, și nu să le despartă, 
așa cum face pactul SEATO". 
Declarîndu-se pentru menți
nerea Tratatului ANZUS, ca 
și a aranjamentului militar 
încheiat cu Anglia, Austra
lia, M-alayezia. și. Singapore, 
Kirk s-a pronunțat, în prin
cipiu, pentru retragerea trupe
lor neozeelandeze dislocate în 
aceste ultime două țări.

Primul ministru a declarat, 
totodată, că va depune efor
turi în direcția promovării 
comerțului și dezvoltării în 
regiunea Pacificului.

HAVANA 27
Intre obiectivele de bază ale 
Partidului Socialist din Chile 
în etapa actuală figurează în
tărirea proprietății de stat, li
chidarea definitivă a latifun
diilor și continuarea ofensi
vei pe plan ideologic împotri
va forțelor reacționare, a de
clarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, secretarul ge
neral al P. S. din Chile, se
natorul Carlos Altamirano, a- 
flat în vizită la Havana. In 
acest sens, a spus el, socia
liștii vor impulsiona realiza
rea rapidă a programului U- 
nităj-ii Populare.

Măsurile adoptate de către 
guvern, a afirmat senatorul 
Carlos Altamirano, contribuie 
la stabilirea unei legături or
ganice între partidele Unită
ții Populare și popor, consti
tuind, în același timp, garan
ția succesului pe mai depar
te a programului de transfor
mare a societății chiliene. In 
condițiile în care în Chile e- 
xistâ o permanentă înfrunta
re de clasă — a subliniat în 
continuare secretarul general 
al Partidului Socialist — a- 
legerile parlamentare din lu
na martie a anului viitor, 
cînd urmează să fie. reînnoi
te manda'ntele din Camera 
Deputaților și jumătate., din 
cele ale Senatului, capătă, o 
importanța hotărîtoare.

.Abordînd problema presiu
nilor economice la care este 
supusă în prezent Republica 
Chile din partea forțelor im
perialiste, Carlos Altamirano 
a arătat că președintele Sal
vador Allende va face cunos
cut lumii întregi de la tribu
na Națiunilor Unite „actele 
de agresiune repetate șj per
manente ale monopolurilor 
nord-americane" împotriva ță
rii sale.

Dezvoltarea industriei
farmaceutice

întreprinderile de stat 
produse far-mecutice 
R. P. Albania 
prezent 500 de 
medicamente, 
baza, în special, 
rarea 
materii prime locale. Pentru ’’ 
actualul cincinal este prevă
zută construirea unei uzine 
moderne de producerea an
tibioticelor, iar în cursul 
următorilor cinci ani numă
rul cadrelor . farmaceutice 
se va dubla, în raport Ol a
nul 1970.

de 
din 

în 
de

produc 
tipuri 
punîndu-se 
pe prepa- 

medicamentelor din

In cei 10 ani de existen 
ță, întreprinderea de stat 
specializată în creșterea a- 
nimalelor de blană, situată 
în; împrejurimile Ulan Ba 
torului, și-a multiplicat de 
20.' de ; ori producția. In 
1971, această întreprindere 
a livrat statului de 10 ori 
mai multe blănuri de vizor 
și 2 ori mai multe blănur, 
de vulpe argintie decît. în 
1968. In acest an, între'prin 
derea va furniza statului 'cu 
15 000 bucăți de blană de 
vizon rriai mult debit fusese 
prevăzut.

R. P. UNGARĂ:

,.MALEV“ la 25 ani

U. R. S. S. e

O rețea de termocen
trale la Ekibastuz

Exploatarea minieră 
suprafață de Ia Ekibastuz 
(R. S. S. Turkmenă) va ali
menta, în curînd, o întreagă 
rețea de termocentrale con 
struite în' ‘apropierea 
sei de Materii prime.

la

șur;
200

Compania unqară de trans 
po.rțurj aeriene — .,MALEV" 
— -împlinește .^5 de ani de 
existentă. In. prezent, Ungă 
ria. este . leqată prin linii ae
riene. de 28 de țări șpre, ca 

.re se 'îndreaptă ; avioanele 
companiei ungare). efectuînd 
în sezonul de vara, peste ;70P 
de zboruri regulate și spe 
riale. In 1971, ' aeroportul 
din Budapesta,' a înregistrai 
10 261 aterizări . și decolări 

-..MALEV" . are reprezentant 
in 32 de’țărb Avioanele de 
mare capacitate cp . care es
te dotată compania ' precum 
și modernizarea și .automati
zarea completă -ai aeroportu 
lui
rea <
vor
1'975,
traficului

Ferihegy, din apropie- 
' ăpitalei, lucrări care 

fi executate pînă. . în 
, vor permite extinderea 

aerian ungar.

La Budapesta au început
convorbirile sovieto-ungare

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
La Budapesta au început 
27 noiembrie,' convorbirile 
ficiale între delegația 
partid și guvernamentală 
U.R.S.S., condusă- de

Brejnev, secretar -general, al 
C.C. . al P.C.US., și delegația 
de partid și quvernam’ent a 
R. P. Ungare, condusă'de Ja
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al. P.M.S.U.

Reuniunea Comitetului Central
al Frontului democratic

pentru reunificarea Coreei
obținute în diferite 

în R.P.D. Coreeană,

Phenian

Italiei, Giuseppe Me- 
face, în cursul lunii 
1973, o vizită oficia- 

săptămînă în Re.publi-

relatează 
France

detenție, 
război 

sosească
diplomatice între 

țări.

tr-un comunicat dat publicită
ții, simultan ,1a Hanoi șj Da
cca, în legătură cu stabilirea 
de relații 
cele două

comunicat oficial, 
Delhi,

PHENIAN 27 (Agerpres).— 
La Phenian a avut loc o reu
niune lărgită a Comitetului 
Central al Frontului demo
cratic pentru reunificarea pa
triei, informează agenția 
ACTC.

In legătură cu alegerile de 
deputați pentru Adunarea 
Populară Supremă și pentru 
adunările populare locale din 
R.P.D. Coreeană, la reuniune 
a fost adoptat un apel al Co
mitetului Central al Frontu
lui, adresat întregului popor 
coreean. După ce amintește

succesele 
domenii 
apelul relevă că lupta pen
tru reunificarea independen
tă și pașnică a patriei se 
desfășoară cu succes, în acest 
context înscriindu-se contac
tele și dialogul care au loc în
tre reprezentanții din nordul 
și sudul Coreei. Lupta pen
tru respingerea forțelor străi
ne și realizarea unificării pa
triei de către însuși poporul 
coreean se desfășoară energic 
în rîndul întregului popor din 
nordul și sudul Coreei — sub
liniază apelul.

Aviația americană continuă raidurile 
de bombardament asupra R. 0. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — 
Agenția VNA transmite că, 
la 25 noiembrie, numeroase 
bombardiere gigant america
ne „B-52" au atacat regiuni 
populate din provinciile 
Nghe An și Quang Binh din 
3. D. Vietnam. Ca urmare a 
acestor raiduri, și-au pierdut 
viața și au fost răniți nume
roși cetățeni, au fost, provo- 
■ate mari distrugeri zonelor' 
de locuințe, precum și obiec
tivelor economice și cultura
le din aceste zone. Initr-o de
clarație de protest difuzată de 
Ministerul Afacerilor Externe 
il R. D. Vietnam se cere gu- 
,-ernului Statelor Unite să pu
ia capăt fără întîrziere bom
bardamentelor, minării, blo-

cadei și tuturor actelor de 
încălcare a securității și su
veranității R.D. Vietnam.

• ȘeluI statului Dahomey. 
Mathieu Kerekou a anunțat 
constituirea unui „Consiliu 
militar al Revoluției". Scopul 
acestui organism, a declarat 
Mathieu Kerekou, va ii ace
la de a susține „acțiunile în
treprinse de guvernul militar 
în vederea asigurării stabilită
ții politice", anunță agenția 
France Presse.

Clădirea
Budapes- 
Buda ; în

R.P. UNGARĂ. 
Parlamentului din 
ta, văzută dinspre 
octombrie, clădirea a împli
nit 70 de ani.

special al delegației R.D.V. la 
convorbirile, cvadripartite din 
capitala Franței.

După cum s-a mai anunțat, 
convorbirile dintre cele două 
părți pentru reglementarea 
problemei vietnameze vor fi 
reluate la 4 decembrie la Pa
ris.

JAPONIA, Insula Miya- 
iima, situată la aproxima
tiv 25 km sud de Hiroshi
ma, este una dintre regiu- 
lile nipone cele mai frec- 
entate de turiști. La pi- 
orescul deosebit al acestor 
leleaguri se adaugă faptul 
a de mai multe ori pe an, 
ici se organizează festiva- 
iri folclorice nipone, cn 
are prilej pot fi admirate 

inimoasele costume națio
nale nipone, precum și in
teresante dansuri populare. 
In foto : Imagine de 
insula Miyajima.

@ Un val de aer rece a pă
truns, în ultimele zile, în Gre
cia. In unele localități au fost 
Înregistrate temperaturi 
minus șase grade. Zăpada ca
re a căzut în regiunile nor
dice a provocat perturbări 
traficul rutier.

de

în

Ri© Președintele S.U.A., 
chard Nixon, a avut, dumini
că, o nouă întrevedere 
consilierul său special 
problemele securității 
nale, Henry Kissinger.

Purtătorul de cuvînt 
sei Albe,
declarat reprezentanților pre
sei că Henry Kissinger va 
pleca la Paris la 3 decembrie, 
pentru a
eu Ba Duc Tho — consilierul

cu 
pentru 
na tio-

al Ca-
Ronal-d Ziegler, a

pe
relua convorbirile

@ La încheierea vizitei o- 
ficiale pe care ministrul de 
externe al Tunisiei, Mohamed 
Masmoudi, a întreprins-o în 
Qatar, la Doha a fost dat pu
blicității un comunicat comun 
care relevă, printre altele, 
faptul că cele două părți își 
afirmă sprijinul față de cauza 
poporului palestinian.

Tunisia și Qatarul vor ac
ționa, în continuare, în direc
ția intensificării cooperării, în 
diverse domenii.

@ Fostul președinte al Ar
gentinei, Juan Peron, reîntors 
in țară la 17 noiembrie, a 
participat la o reuniune cu 
principalii lideri ai Mișcării 
justițialiste — partidul său 
politic. După cum relevă a- 
genția France Presse, partici- 
panții au examinat o serie de

probleme privind „elaborarea 
strategiei viitoare a acestei 
organizații".

de externe 
Douglas-Home, 

oficială la Ma-

@ Ministrul 
britanic, Alee 
aflat în vizită 
drid, a avut luni o primă în
trevedere cu omologul său 
spaniol Gregorio Lopez Bravo, 
consacrată controversatei pro
bleme a viitorului Gibraltaru- 
lui.

@ Pakistanul i-a eliberat 
luni pe toți prizonierii de război 
indieni, deținuți în urma 
ostilităților dintre cele două 
părți, care au avut loc în de-

cembrie anul trecut, 
agențiile Reuter și 
Presse.

După 11 luni de 
cei 617 prizonieri de 
indieni urmează să 
la Delhi.

© Agenția ANSA informea
ză că ministrul afacerilor ex
terne al 
dici, va 
ianuarie 
lă de o 
ca Populară Chineză. Aceeași 
sursă menționează că vizita 
va avea loc în urma invitației 
adresate de guvernul 
Chineze.

R.P.

© Președintele Tito a 
mit, la Brioni, delegația 
partid șl guvernamentală 
Guineea, condusă de 
Toure, membru al 
Politic al Partidului Democrat 
din Guineea, ministru al eco
nomiei șl finanțelor. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbi
re prietenească — menționea
ză agenția TANIUG.

pri
de 

din 
Ismael 

Biroului

@ Republica Democrată 
Vietnam a recunoscut în mod 
oficial Republica Populară 
Bangladesh — se anunță în-

© Un
dat publicității la Delhi, a- 
nunță că autoritățile indiene 
vor repatria toate femeile și 
copiii pakistanezi care se află 
pe teritoriul Indiei după răz
boiul din decembrie 1971 
transmite agenția Reuter.

Potrivit agenției citate, 
mărul femeilor și copiilor 
kistanez’i, care ar urma să 
repatrlați se ridică la 
mii.

nu- 
pa- 
fie 

șase

© Primul ministru al R.D. 
Vietnam, Fam Van Dong,, a 
primit, la Hanoi, delegația Co
mitetului cubanez de solidari
tate cu popoarele din Indochi
na, condusă de Melba Hernan
dez, președinta Comitetului, 
transmite agenția V.N.A. In 
cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat cu acest prilej, pri
mul ministru al R.D. Vietnam 
și-a exprimat satisfacția fată 
de relațiile strînse de priete
nie. și solidaritate militantă 
dintre popoarele vietnamez și 
cubanez.
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