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In întâmpinarea
celei de-a XXV-a aniversări

Lucrările Conferinței științifice pe tema:

SOCIALISMULUI"
In Capitală, au început luni 

dimineața lucrările Conferin
ței științifice cu participare 
internațională, pe tema : 
„Structuri sociale și relații 
sociale în condițiile construi
rii socialismului", organizată 
de Academia „Ștefan Gheor
ghiu", în cadrul manifestări
lor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii.

La lucrările conferinței, ca
re se desfășoară în sala Mu
zeului de istorie 
Iui Comunist, a 
voluționare și 
din România, iau 
bri ai C.C. al P.C.R., 
bri ai Academiei de 
Sociale și Politice, cadre di
dactice din învățămîntul su-

a Partidu- 
mișcării re- 
democratice 
parte mem- 

mem- 
Științe

perinr și cercetători științifici 
din domeniul științelor socia
le, activiști de partid. Ală
turi de cei peste 400 de parti
cip anți din țara noastră iau 
tarte numeroși invitați, oa
meni de știință, cercetători, 
activiști politici din 20 de țări 
din Europa, Africa, Asia și 
America Latină.

La ședința de deschidere 
au luat parte tovarășii: Leon- 
te Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de conducere, rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Conslantinescu, mem-

Comitetului 
al C.C. al 

* Academiei 
și Politice, 
de deschi-

bru supleant al < 
Executiv, secretar 
P.C.R., președintele 
de Științe Sociale

Rostind cuvîntul 
dere a conferinței, tovarășul 
Cornel Burtică, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a a- 
dresat un salut călduros oas
peților de peste hotare și a 
urat succes deplin lucrărilor 
acestei importante reuniuni 
științifice, închinată aniversă
rii unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii.

Apoi, tovarășul Leonte Rău
tu a prezentat expunerea re
feratului introductiv „Struc*

(Continuare în pag. a 4-a)

30 ill a proclamării Republicii

DECEMBRIE? SUCCESE DE PRESTIGIU 
ÎN MAREA ÎNTRECERE

Un imperativ mereu actual al șantierelor Văii Jiului

Respectarea cu strictele
a duratelor de execuție

a obiectivelor de investiții
IACOB FRANCISC, 

directorul Băncii de investiții Petroșani

Secția Livezeni a I. P. S. P,

Cu planul anual

i 
i

l

ampla expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—■ 
21 noiembrie a.c. se subliniază puternic fap
tul că : „Pentru asigurarea disciplinei de plan 
in domeniul Investițiilor este necesară pre
gătirea temeinică a condițiilor de execuție a 
lucrărilor, asigurarea documentațiilor tehni- 
co-economlce din timp, contractarea Ia vre
me a utilajelor din țară și din import, buna 
organizare și dotarea corespunzătoare a șan
tierelor de construcții".

Sînt sarcini de o deosebită importanță, ja
loane fundamentale care trebuie urmate de 
toate organizațiile și de toți factorii apțjre- 
nați în îmbunătățirea pe viitor a activității 
de investiții. In afară de acestea, costul in
vestițiilor și principalul indicator al acestuia 
— investiția specifică, reprezintă o rezervă 
bogată de valorificarea căreia depind,? eco
nomisirea unei părți considerabile dm veni
tul național.

Experiența realizării investițiilor din Valea 
Jiului oferă numeroase exemple care 
mă posibilitatea reducerii substanțiale 
tului investițiilor, atît industriale cît 
cial-culturale. Interesează, însă, în 
rînd posibilitățile nevalorificate încă, 
rile reprezentative de creștere exagerată a 
acestui cost.

Mai întîi, atrage atenția volumul mare de 
lucrări miniere executate în regia Centralei 
cărbunelui. Valorificarea în bancă a devize
lor întocmite de către beneficiar pentru a- 
ceste lucrări conduce la reduceri care se ci
frează anual la 20—25 milioane lei, mai mult 
de 10 la sută față de planul anual de con
strucții—montaj în regie și peste 60 la sută 
din reducerile efectuate anual la toți bene
ficiarii din municipiu. Dacă adăugăm la a- 
cestea alte 2—3 milioane lei reduceri anual? 
la situațiile de plată avem, în ansamblu, ima
ginea rezervelor însemnate care există în 
reducerea costului lucrărilor miniere. Și — lucru 

foarte important reducerea costului lucrări
lor miniere înseamnă, implicit, și scăderea pon
derii lucrărilor de construcții-montaj la to

talul investițiilor din sqctorul carbonifer, 
încă foarte ridicat. Vorbind de rezerve, a- 
vem în vedere și faptul că, pe lînqă reduce
rile efectuate, se mai realizează anual 8—10 
milioane lei economii la prețul de cost al lu ■ 
crărilor în regie și că se mai înttmplă, nu

confir- 
a cos- 
și so- 
primul 
cazu-

minelor 
acord cu 
se între- 
din acas- 
în cifre-

Prin telefon , tovarășul 
Constantin Afighel, contabilul 
secției Livezeni a întreprin
derii județene de produse se
cundare și prestații, ne-a fă
cut cunoscută o veste îmbu
curătoare. Ca urmare a rezul
tatelor constant bune obținute 
în majoritatea lunilor parcur
se din acest an, secția Live
zeni a I.P.S.P. și-a realizat 
sarcinile valorice de plan pe 
anul 1972 cu o lună mai de
vreme, adică la 1 decembrie.

Prin contribuțiile aduse la 
încheierea mai devreme a bi
lanțului pe 1972, s-au remar
cat atelierul de 
talice cu peste 
compartimentul 
cu peste 400 000 
de produse industriale și con
fecții instalațiii precum și a-

confecții me- 
500 000 lei, 
de transport 
lei, atelierele

tel ierul de 
rații utilaje 
trii Nicolae 
Esner, Leonte Costineanu,' Hie 
Pomană. Dintre conducătorii 
auto,, Alexandru Buțu. Emil 
Racoveartu și Leon Anița s-au 
situat prin conștiinciozitate, 
transporturi efectuate la timp 
și buna întreținere a autove- 
hicolelor. în fruntea celorlalți.

In cursul lunii decembrie, 
colectivul secției Livezeni 
I.P.S.P.. le îndemnul și 
îndrumarea organizației 
partid, și-a propus realizarea, 
peste sarcinile de plan, a unui 
volum de produse și prestații 
în valoare de 1 300 000 Iei, a- 
dică cu 700 000 lei mai mult 
decît și-a prevăzut în angaja
mentul pe acest an.

întreținere- repa- 
conduse de maiș- 
Lungu, Rudolf

ne-

e- 
în-

La depoul de locomotive

a 
sub 

de In preocupările sindicatului
Cantina

de temei

pr eo rup ăr i le' o r g' i n. ■ 1 o î
exploivările 

pe un prim 
luarea unor măsuri pen-

> a 
sala- 
, in- 
can-

de puține ori, ca unele cheltuieli privind ac
tivitatea de producție să-și găsească drept 
sutsă de acoperire, investițiile; Reduc erea 
costului investițiilor miniere trebuie anali
zată. și din punctul de vedere al necesității 
încadrării în cifrele de plan stabilite pentru 
actualul cincinal. Studiile tehnico-econoroice 
privind dezvoltarea pînă în 1975 a 
din Valea Jiului au fost puse de 
prevederile planului cincinal, dar 
zărește, încă de pe acum, la multe 
te studii, perspectiva neîncadrării 
le aprobate...

Creșterea duratelor de execuție ale obiec
tivelor de investiții este o cauză care gene
rează întotdeauna amplificarea costurilor, 
indiferent dacă acestea se manifestă direct, 
în creșterea costului investițiilor sau indi 
rect, în obținerea de rezultate financiare 
satisfăcătoare la organizațiile executante. 
Asemenea fenomene se regăsesc la toți 
xecutanții, dat fiind faptul că anual se
registrează numeroase depășiri ale dura
telor de execuție normate. Dintr-o re
centă analiză efectuată a rezultat că a- 
tît Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M., cît 
și Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H. 
Deva încasează indemnizație de șantier mai 
mare decît cea efectivă plătită, grevînd, în 
acest fel, nejustificat fondurile de investiții, 
cu asentimentul tacit al beneficiarilor... Ne- 
respectarea duratelor normate și planificate 
de execuție a creat, în numeroase cazuri, 
cheltuieli neeconomicoase organizațiilor exe
cutante, prin creștera cheltuielilor indirecte, 
prin necesitatea executării de refaceri ale u- 
nor lucrări degradate în timp. Așa, de 
xemplu, lucrarea „Pod peste Jiu la Cîmpu j 
lui Neag“, executată de șantierul l.C.T. Ti- * 
mișoara era fixat să fie terminată si dată în I 
folosință la 30 septembrie a.c. întrunit lucră- j 
rile erau întîrziate, termenul nu a fost res- ■ 
pectat și intemperiile vremii din luna octnm- | 
brie au afectat mare parte din lucrările exe- ' 
cutate, reclamînd cheltuieli suplimentare de I 
refaceri de zeci de mii de Iei, care s-ar ii I 
evitat, în cazul respectării termenului I |

Privind durata de execuție a obiective'or I 
de investiții, mai trebuie precizat că prelun- ; 
girea acesteia are consecințe negative asu- i 
pra- circulației valorilor bănești în întreaga j

e-

Importante economii
de combustibil

în

or- 
fie- 
său

s-a relevat 
pe tot. parcursul 
organizația oră- 
partid Uricani a 
activitate, rodni

(Continuare în pag. a 3-a j

Colectivul de muncă al de
poului de locomotive Petroșani 
și-a încheiat bilanțul pe luna 
noiembrie cu depășirea planu
lui de producție și a sarcini
lor la indicatorul productivita
tea muncii cu cite 5,2 la sută.

Frumoasele succese ale co
lectivului sînt completate cu în
semnate economii de combus
tibil convențional. Economiile 
realizate sint un rod al preo
cupării colectivului, față de 
na intreținere și utilizare 
parcului de locomotive cu 
bur, combaterea risipei
materiale și de timp.

cele 11 luni trecute 
in curs s-au economi- 
tone combustibil con- 
corespunzător necesa-

» £ /

1 1 -u

bu
ci 

i a- 
de 

Ast-

fel, in 
din anul 
sit 1 813 
vențional,
rulul de remorcare, timp de o 
lună, a tuturor trenurilor de 
marfă din grafic, pe distanța 
Petroșani-SImeria-Petroșani.

In obținerea acestei însem
nate economii s-au evidențiat 
mecanicii Pavel Revitea, Gheor
ghe Gavrilă, Ion Oprea, Vasile 
Stan și fochiștii Baiuț Vintilă, 
Ion Jitea, Constantin Baldovin 
și alții.

' In
s.indicale de la 
miniere se află, 
loc, 
tru continua îmbunătăți-.? 
condițiilor de viață ale s 
riaților nefamiliști. Astfel, 
cepînd din această lună,, 
tinele aflate în gestiunea ex 
ploatărilor vor oferi abohați- 
lor două meniuri, la alegere. 
Această măsură tăspunde u- 
nor mai vechi solicitări, con
tribuind nemijlocit la satisfa
cerea mai deplină a diversită
ții de preferințe culinare ale 
abonaților. In același sens 
pentru asigurarea diversifică
rii sortimentului de preparate 
s-a hotărît ca listele de meniu 
să nu fie întocmite fără parti
ciparea membrilor corni tetelor 
de cantină.
ca urmare 
consiliului 
cateloT și 
cărbunelui 
cantinelor 
și utilaje

Alte măsuri, luate 
a preocupărilor 

municipal al sindi- 
conducerii Centralei 

privesc dotarea 
cu autofurgonete 

frigorifice adecvate.

• Căminul

Iosif DAVID

Și în ce privește îmbunătă
țirea condițiilor de cazare se 
întreprind permanente nt;uni 
izvorîte dintr-o grijă sporită 
pentru noii angajați. Astfel,
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CREȘTEREA EFICIENȚEI
cerință esențiali a muncii de partid

pe lîngă măsurile de perspec
tivă — construirea de noi că
mine cu 3<50 de locuri la Lo- 
nea, Uricani și Vulcan -sînt 
prevăzute și măsuri imediate, 
pentru efectuarea operativă 
a reparațiilor de către echipe 
complete de meseriași, dota
rea în continuare a actualelor 
cămine cu obiecte de inven
tar, mobilier și cazarmament 
corespunzător, amenajarea să
lilor dedicate activităților 
distractivo-educative — toa
te acestea urmînd să se facă 
nu numai cu prilejuri festive 
ci ori de cite ori , se va dovedi 
că este necesar. Preocuparea 
permanentă a gospodarilor va 
pune astfel capăt unei prac
tici mai vechi, după care mă
surile de întreținere sau do
tare erau sporadice, făcîn- 
du-se de regulă o singură da
tă pe an.

Preocupările organelor sin
dicale confirmă, astfel, grija 
ce este purtată pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale nefamrliștilqr, pentru, per
manentizarea. cadrelor nece
sare industriei carbonifere.

Ajutor 
prețios

Membrele comisiilor 
femei din cartierele nr, 3 și 
6 Petroșani, conduse de pre
ședintele Ileana Hamz și[ E- 
lena Haiduc, au inițiat zilele 
trecute o acțiune de muncă 
voluntară în sprijinul canti
nei de ajutor popular, selec- 
ționînd o cantitate însemna
tă de legume.

Gospodinele ileana Nâgy, 
Maria Drăgoi, Viorica Mu- 
lea, Lncreția Anca, Floarea| 
Luca. Elisabeta Kiss, El sa-j 
beta Costesc și altele, sint 
cîteva dintre cele mai active 
participante, sprijinind toate 
activitățile inițiate de comi
siile de femei din cartierele 
respective.

Desfășurîndu-și lucrările în 
spiritul exigențelor și sarci
nilor sporite puse în fața co
muniștilor de Conferința Na
țională și de recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., confe
rința organizației orășenești 
de partid Uricani, a acordat 
o atenție deosebită ridicării 
pe toate planurile a eficien
ței muncii de partid, crește
rii rolului conducător .al 
ganizațiilor de partid, al 
cărui comunist la locul 
de muncă.

După cum 
mod unanim 
dezbaterilor, 
șenească de 
desfășurat o 
că, a cărei eficiență este ma
terializată atît .în rezultate
le economice bune obținute de 
colectivele de muncă de la 
exploatarea minieră și [șantie
rul I.L.H.S. cît și în rezulta
tele obținute în conducerea 
treburilor gospodărești ale 
orașului, în comerț, lînvăță- 
mînt, sănătate. In toate ac
țiunile întreprinse în dome
niul economic ca și în dome
niul social-cultural organiza
țiile de partid s-au dovedit 
forțe viabile, capabile să con
ducă, să îndrume și să mobi
lizeze comuniștii, masa lar
gă a oamenilor muncii la 
transpunerea în viată a sarci
nilor ce le-au revenit în

ceasta perioadă. Comitetul 
partid și organizațiile 
bază de la mina din locali
tate, activizând marea majo
ritate a comuniștilor, au mo
bilizat întregul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni la obținerea unor rezul
tate care l-au situat în 8 luni, 
din cele 11 ce s-au încheiat 
din acest an, în frun'ca celor
lalte colective miniere d;n ba
zin.

de 
de

mo- 
în 

lor. 
Con-

rările s-au dovedit factori 
bilizatori prin exemplul 
muncă și prin cuvîntul 
Inițiativa comunistului 
stantin Grădinaru, de a se ob
ține viteze de avansare de 
peste 100 ml pe lună la lucră
rile de deschideri și pregătiri, 
a fost însușită nu numai de 
brigăzile de mineri de la Uri
cani ci și de majoritatea bri
găzilor de mineri din Valea

Conferința organizației
orășenești de partid Uricani

Nicorici. Ef- 
Vintilă Fio- 
și Gheorche 
mină. Mihai 

e mite-

Mardare,
Marin 
de la 
secretarul 
partid de pe șan-

Ca- 
de 

ac- 
toa-

de
I.L.H.S., Pompiliu 
directorul Casei

Jiului care lucrează la ast
fel de lucrări, aducînd astfel 
o mare contribuție la crearea 
condițiilor pentru 
sarcinilor de p'an 
tivă. Asemeni lui 
s-au situat la loc 
prin inițiativă și 
xemp'ară brigăzile
conduse de comuniștii 
she
Ion Petreanu. Ș'efan 
Jenică Năstase, Ion 
Crăciun Moldovan, 
Pop, Gheorghe Nistor, 
Brînzan, brigăzile de
tructori conduse de comuniș-

realizarea 
în perspec- 
Grădinaru, 
de frunte 
muncă e- 
de

Tovarășii Miluță Rugină, se
cretarul comitetului de partid 
al minei, Nicolae 
timie
rescu, Ene 
Matei, toți 
Ș .efănuță, 
tuiui 
tierul 
ragea,
copii și alți vorbitori au 
centuat în cuvîntul lor că 
te rezultatele bune obținute se 
datoresc muncii pline de ab
negație depuse de colectivele 
de muncă în frunte cu comu
niștii care, în toate împreju-

Scorpie. M'hai

mineri 
Gheor- 
Ceucă,
Nagv, 

Neagu. 
Traian 

Ion 
cons-

tii Ion Bîrsan și Constantin 
Coca de la șantierul I.L.H.S. 
și mulți alți comuniști.

Alți vorbitori, printre care 
tovarășii Petru Făgaș, Alexe 
Tuță, Dumitru Vascu, Maria 
Patalica, Dumitru Rădoescu 
s-au ocupat pe larg în cuvîn
tul lor de activitatea' depusă 
de comitetul orășenesc, de or
ganele și organizațiile de par
tid în îndrumarea organiza
țiilor de masă și obștești, pen
tru mobilizarea cetățenilor la 
activitățile de gospodărire Și 
înfrumusețare a localității, 
pentru dezvoltarea activității 
culturale, pentru îmbunătăți
rea deservirii în comerț și u- 
nitățile prestatoare de 
vicii, pentru mobilizarea ță
rănimii din împrejurimi 
onorarea îndatoririlor 
stat.

Participanții la dezbateri 
au fost unanimi în aprecie
rea că în lumina sarcinilor 
izvorîte din documentele Con
ferinței Naționale a parti
dului și recentei plenare a 
Comitetului Centra’, comite
tul orășenesc, întreaga orga
nizație de partid de la Uricani 
poate să-și. . îmbunătățească 
activitatea, să'se ridice la ni-

ser-

la 
către

Cl. MAGDALIN

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Care sini cei mai buni

10 SPORTIVI

a Note
pe portativ

Celelalte rezultate

de azi să

TenisMinerul Lupeni
A.S.A. Tg. Mureș 2 1 deSteaua București 0—1

Stea-
F.C. 

1—0 ;
„U“.

an 
ioturilor 
în co,n- 
selecțio-

a înceica 
purcedem,

Știmfa Petroșani

următoarea 
Gabriel 

Stocker,

aliniat 
Ion

Tonca,
celor mai buni 10 sportivi ai 
șe spunea, să nu avem și noi 

sportivi valoroși în municipiul 
Există suficiente considerente

că există 
dacă n-a

ROMÂN

străduit deloc 
cerințele unui 
divizie... Ar

scrisori, fie prin cărți poștale simple.
OPȚIUNI

util să oferim cititorilor noștri, spre a Ie 
unor opțiuni, o succintă trecere în revistă

Chimia Rm. Vilcea — 
gul roșu Brașov 1—0 ; 
Galați — C.S.M. Reșița 
Metalul București —
Craiova 4—0 ; Autobuzul Bu
curești — U.T.A. 3—3 ; Car- 
pați Sinaia — Rapid 0—0 ;
Ceahlăul Piatra Neamț — 
C.F.R. Cluj 1—1 ; C.S.M. Si-

„C U P A

programării. 
Galati, 

„Cu- 
de 

„Con- 
avea 
pro- 
„Cu-

Jiul, eonfotm 
(Ivea de disputat, la 
Uu meci relativ ușor in 
pa României". Partenera 
dispută, divizionara C, 
structorul", aparent nu 
cum să pună serioase 
bleme fostei finaliste a 
pei". Și totuși, sfidînd aparen
țele și încercînd să se auto 
depășească, gălățenii au fosl 
cei care-au început cu mult 
aplomb partida și care nu 
s-au sfiit să-și oblige oaspeții 
la o apărare disperată... Crud 
dar adevărat I Jiuliștii — du
pă cum aveam să aflăm, ulte
rior, la sosirea echipei în Pe
troșani — nu au tratat cu ma
ximă seriozitate partida, s-au 
complăcut în espectativă, aș- 
leplînd parcă greșeala fatală 
o adversarului, caTe nu mai 
venea. Fără Mulțescu, echipa 
a apărut într-un fel dereglată 
(i acționat, în multe perioade

haotic, nu s-a 
să evolueze la 
fotbal de primă 
fi păcat să se creadă că favo- 
riții noștri sînt obosiți, dar se 
pare că adevărul este pe unde
va prin apropiere. Sa radem 
de acord și cu făptui că golul 
primit (în min. 80) — în lipsa 
căruia echipa din deplasare 
s-ar fi calificat — a fost în
scris în condiții neregulamen
tare (cum de. altfel recunoaște 
și cronicarul „Sportului"), dar, 
oricum, cei ce trebuiau să 
marcheze, spre a etala dife
rența de clasă, care nu ne în
doim 
Insă...
așa!

Jiul 
formație : 
Georgescu, 
Onuțan Naghi, Iibardi 
Urmeș (Naidin), Rozsnai, Sto 
ian (Dodu), Szabados.

biu — Farul 1—1 ; Progresul 
București — Petrolul Ploiești 
1—1 ; Dinamo București — 
Chimia Făgăraș 7—0 ; Metalul 
Oradea — „U“. Cluj 1—4 ; 
Vagonul Arad — S.C. Bacău 
0—4 ; F.C. Bihor — Sportul 
Studențesc 0—1 ; C.F.R. Paș
cani — F.C. Argeș 1—2.

ANCHETA SPORTIVA

0 Turul campionatului di
viziei A de fotbal se înche
ie la 14 decembrie. Etapa a 
14-a se va desfășura cu pa- 
Itu zile mul devțew- adică 
duminică 10 decembrie. © 
Dobrin a fost invitat de fe
derația de fotbal din Spania 
la meciul — jubileu al cu
noscutului îoșt Internațional 
al Realului, Gento @ La De-: 
va a fost dată în folosință 
o nouă sală de sport. Ea a- 
parține Școlii de materiale 
de construcții @ Mulțescu,

Sint mulți ani de cînd sta
dionul din Lupeni n-a mai cu
noscut o asemenea animație... 
de proporții. Emoționantul ce
remonial de la începutul me
ciului, cu flori și stegulețe, 
plus evoluția entuziastă a 
spectatorilor, ca uvertură so
noră a acestui meci, au creat 
o frumoasă ambianță, cum am 
vrea să mai vedem, iar jucă
torii... s-o simtă și în meciu
rile din campionat.

Fără a fi impresionați 
„onorabila carte de vizită" 
steliștilor și, probabil, 
. îndu-și aminte de zilele cînd, 
la Lupeni, asemenea echipe 
veneau să joace în campionat 
și nu 
minerii 
bund 
limp de. un sfert de oră, 
instalîndu-se cu -autoritate în ’ 
jumătatea de teren a oaspeți
lor. Mijlocul terenului este bi
ne controlat de Cristache 
Polgar, cvartetul 
vansează mult Î11 
lei iar înaintașii 
bune ocazii de a 
pripeala, neatenția și, în spe
cial, 
/ele 
bcla 
bă.

După 
nute, jocul

numai în 
au atacat 

din primele 
de. un sfert <

de 
a 

adu-

Și 
defensiv a- 
terenul Ste- 
își creează 
înscrie, însă

reducerea vitezei in 
de 
de

finalizarc face ca 
marcaj să rămînă

fa- 
ta- 
al-

aceste
se

mi-prime
echilibrează

Respectul

parcă, steliștii ieșind mai des 
la atac prin contraatacuri pur
tate rapid de Tătaru, Aelenei 
sau Năstase și bine lansate de 
Dumitru. Pînă la sfîrșitul me
ciului, atacurile s-au desfășu
rat ca un evantai, de la o 
poartă la alta, abundînd faze
le spectaculoase, 
delung 
tori.

Fără 
mineri, 
titudinea că în 
n-au fost cu nimic mai 
decît partenerii ..lor de 
cere, cu toate numele 
din formația oaspete, 
dacă au pierdut acest 
important pentru lupeneni, 
pentru felul cum au jucat, un 
sincer : Bravo, băieți 1 Bravo, 
Mihaiache I

După ce Cotroază (min. 4 și 
9), Polgar (min. 7) Cristache 
(min. 10), Lucuța (min. 
sînt la... un pas de 
este rîndul steliștilor 
că pe Șarpe să se... 
serios la șuturile lui 
(niin. 17), Aelenei (min. 18), 
Dumitru (min. 20), după care 
ambii portari se remarca și in 
special Șarpe (cel mai bun de 
pe teren). Voicu, în min. 67, 
proiectează o minge în bară 
apoi tot el marchează din... 
ofsaid în rhin 71 (gol nevali- 
dat, bineînțeles) după ce, cu 
cîteva minute mai înainte Co- 
troază și Turbatu ratează cea 
mai 
la 
lui 
na 
in
Pe

aplaudate
adeseori în

de specta-

în slăvi pea-i ridica
afirmăm cu toată cer- 

acesl joc. ei 
prejos 
între- 

sonore 
Chiar 
meci,

15) 
fericire, 
să-l fa- 
întindă 

Năstase

In micul orășel unde au 
învățat fotbal mulți dintre 
cititorii acestor rânduri, un
de au practicat acest joc cu 
balonul rotund foarte mulți 
dintre spectatorii actuali ai 
echipei noastrP favorite, as
tăzi, atît jucătorii, 
susținătorii lor se 
bine între ei. Aș 
chiar, că se cunosc 
bine, existînd nu 
cazuri de prietenie 
între unii și alții, între 
crobiști" și jucători.

Se face însă, că, tocmai 
cînd te aștepți mai puțin, 
relațiile lor de bună ami
ciție sînt umbrite de cîteva 
manifestări contrare spiri
tului de fair-play pe care-1 
răsucim pe toate fețele, ce- 
rîndu-1 ou toate prilejurile, 
reclamîndu-1 ori de cîte ori 
sîntem acuzați de nesporti- 
vitate.

Am urmărit, din colțul o- 
cupat de subsemnatul, cî
țiva dintre acești prieteni. 
Unii se aflau în tribune, 
alții pe gazon. Unii îi a- 
pladau pe ceilalți (. 
cători) îi încurajau 
priceperea fiecăruia ;

cît și 
cunosc 
afirma 
foarte 
puține 

sinceră 
„mi-

(pe ju- 
du,pă 

_____ ! alții, 
nu se zgîrceau să le satis
facă celorlalți setea de spec
tacol, întreeîndu-se în pro
pria măiestrie. Spre sfîrșit, 
disputa de pe gazon a 
nit o nemaipomenită 
siune în tribune cînd 
canții și-au confirmat 
sa și au îngenunchiaț 
rarea adversă. Deci victoria 
pe gazon, bucurie în tri
bune.

Arbitrul a anunțat sfîr- 
șitul întîlnirii. Spectatorii 
s-au ridicat în picioare, ju
cătorii s-au îmbrățișat de 
bucurie. Pe cînd mă așteap- 
tam să văd un mai vechi 
gest de sportivitate — sa
lutul publicului — iacă, mă 
trezesc că stadionul e gol- 
goluț, gestul de sportivita
te, de respect față de Prie- 
tenii-susținători fiind amî- 
nat pentru o dată ui)('"■•oa
ră.

Deși cum spuneam la în
ceput. între unii și alții e 
statornicită o sinceră priete
nie, un deplin ri reci-
proo.

stîr- 
ten- 
ata- 
cla- 

apă-

SUPORTER

mare ocazie a meciului 
o senzațională centrare a 
Cristache. Și cum totdeau- 
ocaziile ratate se răzbună, 
min. 77, la un contraatac 
partea dreaptă, Aelenei 

driblează subtil doi apărători 
și marchează printr-un fulge
rător șut-centrare. 1—0 și pî
nă la sfîrșitul meciului nimic 
nu mai poate schimba rezul
tatul.

A arbitrat cu competență 
Gabriel Blau din Timișoara. 
MINERUL: ȘARPE Rus, 
SVEDAK, BURDANGIU. SERA
FIM _ CRISTACHE, POLGAR 
— VOICU, Lucuța, COTROA- 
ZĂ, Turbatu (min. 83 Moldo
van); STEAUA: HAIDU — 
Hălmăgeanu, 
CHE, CRISTACHE, 
Vigu, DUMITRU 
Tătaru (min. 68 
Năstase, AELENEI.

Rar ne-a fost dat să asis
tăm la o manifestare de sim
patie mai acătării ca cea pe 
care-au făcut-o, duminică, 
„idolilor" lor entuziasta gale- 
tie studențească! O adevărată 
fiesta sportivă... Ridicați pe u- 
meri vajnici, conduși în tri
umf spre cabine (și, ulterior, 
in stradă, spre casă!), ovați
onați și aplaudați de parcă ar 
fi intrat deja în posesia „Cu
pei României", delirul final al 
unor suporteri dezlănțuiți 
ca un chiot vesel din podgo
rii toamna, la cules de vii —4 
răsplătea un spectacol sportiv 
revelator, o victorie a dîrze- 
niei, a dăruirii generoase pen- 
Iru culoTiie „Științei". Este ade
vărat, pronosticăm în.tr-o oa
recare măsură, o victorie a Ști
inței dar, recunoaștem previzi
unile noastre erau legate mai 
mult de o posibilă... reangaja- 
re totală a echipei din Tg. Mu
reș și mai puțin de un joc exce
lent al coechipierilor lui Gri
zea. Situația a 
împinsă frenetic 
care, după cum 
flăm ulterior, a 
la maximum 
trei... cavaleri ai I 
chipa profesorului 
Irimie a făcut, 
bun meci al său din ultimii 
ani, nu a lăsat nici chiar 
în momentele de cumpănă, 
sau de „restriște", după noro
cosul gol al lui Czako — 
peților iluzia că ar putea 
tuși cîștiga la Petroșani.

arbitrului 
care 

cinste 
meciul 
aprins,

fost insă alta, 
de o galerie 
aveam să a- 

impresionat 
pînă și pe cei 

fluierului, e- 
i Gheorghe 

poate, cel mai

La fluierul 
Chilibar (Pitești) - 
general, s-a achitat cu 
de misiunea avută 
□ început furtunos.'

oas-
to-

lon
în
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Negrea — 

Pantea, 
Răducanu),

V. MOLODEȚ

umeo
„...Doctorul Balaban cînd 

scrie despre box nu vizează 
doar performanța subiectului, 
ci în primul rînd condiția o- 
mului ce practică acest joc 
de mîini și picioare. El n-are 
obrăznicia să ne reducă spe
cia la nivelul chimiei, dînd 
rețete pentru rezolvarea nea
junsurilor ce impietează o 
formă de manifestare a omu
lui. cum nu dă nici o formu
lă chimică pentru pacostea 
angelică 
tre 
cui 
alt 
tru

pentru 
ce mal bînfu' 

subiectele ce practică jo- 
cu balonul rotund sau cu 
fel de baloane..." (Dune 
Radu-Popescu).

Cuvintele reputatului scri
itor, înscrise pe „frontisfi- 
ciul11 noului volum de însem
nări sportive al medicuhr 
ziarist Romulus Balaban, in
titulat „PELERIN IN T.UMF/ 
SPORTUIUI" (Editura Stadion, 
1972). vin tocmai întru susți
nerea singularității măiestriei 
publicistice a unui „condei" 
dotat. Noul volum al lui Ro
mulus Balaban, cuprinzînd re
flecții despre diferite ramuri 
ale sportului de performanță 
(rugbi, tenis, bob, înot) mici

® Hie Jdirea din Petrila a 
făcut un pariu cu prietenii 
și dorește o confirmare scri
să. O aveți, 
care urmează, 
tor. Da, este 
rat, fotbalistul 
co nu a jucat, absolut nicio
dată la Jiul Petroșani. Ir 
divizia A nu a apărut, cel 
puțin pînă acum nl>u • ? 
oricum, „tunarul" Olteniei 
mai are de gînd să mai joa
ce, cele două operații chi
rurgicale la care a fosl su
pus în ultimul timp fiind

în rîndurile 
stimate citi- 

foarte adevă- 
Ion Oblemen-

eseuri meditative pe teme ca: 
virtuțiile timpului 
rezultatul moral al întreceri- 

personalitate și 
sportiv, con- 

mari personalități 
(Santia- 
Herre- 

Saldan- 
cu scri- 
asupra 
(Eugen 

Radu

pentru ca apoi, în continuare, 
să continue pe turnura înce
pută (cu doar foarte rare pîl- 
pîrei...), oferind 
faze electrizante, 
care de care mai 
plicabile oarecum 
ile unui teren de joc total ne
corespunzător.

In decursul întregii prime 
reprize (în care s-a marcat 
doar un singur gol și acela la 
o defectuoasă intervenție a 
portarului Berindei), am no
tat o sumedenie de ocazii: 
David (min. 1 și 41), Orza 
(min. 3 și 5), Faur (min. 7, 16 
și 30), Alexandroni (min. 8 și 
14), Muroșan (min. 12 și 21). 
Toate ocazii foarte mari, 
așa Incit o proporție exagera
tă a scorului nu ar fi surprins 
absolut pe nimeni...

La reluare, gcelași joc avin- 
tat al gazdelor; risipă de ener
gie, muncă 
muncă în 
terenului...
cînd gazdele egalează 
Ștefan, cei ce ratează 
mult sînt tot studenții (David 
și Faur, în special). Golul vic
toriei ..cade" în min 72 (autor
- Ștefan) și în continuare - 

aceeași „coloratură" — aceiași 
„prim-soliști"...

\u jucat : ȘTIINȚA : Berin
dei — RIȘCUȚA, Zăvălaș RU- 
SU, BURNETE — Grizea, Bî- 
tea (Bulbucam) — DAVID, Ște
fan (Gruia), Faur. AI.EXAN- 
DRON1 I A.S.A. TG. MUREȘ : 
NAGEL — Kiss, Unchiaș, Is- 
pir, CZAKO — Szollossi. Orza
— Sultănoiu (Hajnal), Naghi, 
Mureșan, Varadi.

spectatorilor 
cu ocazii 

enorme, ex- 
în concțiți-

masa
In cadrul celei de a doua 

etape a returului campiona
tului județean pe echipe 
(băieți) la tenis de masă, în 
sala clubului T.C.M.M. din 
Petroșani s-au întîlnit echi
pele Constructorul minier 
din localitate și Voința din 
Hațeg. Net superiori, jucăto
rii echipei gazdă au învins, 
atit in proba de dublu-băieți 
cît și în cele opt iocuri de 
simplu, astfel că meciul s-a 
încheiat cu categoricul scor 
de 9—0.

Rozsnai și Szabados 
resnuus „trialului" 
naționale, rămîuîpd 
tinuare în vede, ile 
perilor ® Felicitări antre
norului iosii Feher (Știința 
Petroșani), pentru rezultate
le concludente obținute, de 
echipa de fotbal-juniori, în 
actualul sezon. Succes în 
dificila ..misiune" de escala
dare a piscului clasamentu
lui la care s-a angajat ! @ 
„Cupa României" la patinaj 
artistic se va disputa pe 
noul patinoar 
Deosebit de 
prim tur al 
nală din 
U.E.F.A." la
Dresda a cîștigat cu 2-1 la 
Porto. Carevasăzică. nu nu
mai reprezentativa R. D. 
Germane „merge" excelent, 
ci și echipele de club 1 ® 
Marea confruntare 
tenisului mondial — 
neul campionilor" de 
celona — o reală și 
sionantă pledoarie 
frumusețea sportului 
Gheorghe Berceanu 
pă la „Trofeul campionilor 
de la Belgrad.

disputa
din Cluj @ 

agitat, acest 
optimilor de fi- 
cadrul „Cupei 
fotbal. Dynamo

a elitei 
- „Tur

la Bar- 
impre- 
pentru 
alb @ 
partici-

intensă 
întTeg 
Pînă în

multă 
perimetrul 
min. 70, 

prin 
mai

Handbal

Stiinta
* 1

campioana
Județeană

V. TEODORESCU

PAGINII
fructuoase), decît în 
țiile Rapid București și 
Craiova. Ați cîștigat. 
lent, pariul!

@ N. Marinescu din Vul-
■ intrea!'ă nare-um

intrigai, de ce Peronescu nu 
apare de loc în formația 
Jiului. Ba da, apare, dar la... 
„tineret-rezerve". De el doar 
depinde dacă va mai repro- 
mova in prima echipă a Jiu
lui ! Ați vrea să-l susțineți, 
vă înțelegem, dar... noi, ori
cum, nu putem face nim>c 
in această direcție.

forma- 
„U" 
evi-

Pentru desemnarea echipei 
campioane a județului Hu
nedoara, la handbal 
lin, în zilele de 2 și 
cembrie 1972, pe 
„Victoria" din Călan,
două cîștigătoare de serii — 
Știința Petroșani și Voința 
Deva — s-au întîlnit în do
uă meciuri.

In primul joc, susținut 
simbătă, studenții au obținut 
victoria cu 20 -14 iar cea 
de-a doua partidă s-a înche
iat la egalitate : 19—19. Așa
dar, în anul 1973, echipa 
Știința Petroșani va partici
pa din nou la etapa interju
dețeană și, în c az de succes, 
la turneul final pentru pto- 
movarea în divizia B.

După cum ne-a declarat 
conducătorul echipei, prof. 
Ieronim Ceacu, în ansamblu 
echipa s-a comportat destul 
de bine, evidențiindu-se în 
mod deosebit Vasile Mărgu- 
lescu, Gheorghe Mastici. I- 
larie Bora. Andrei toy și I. 
Vesa.

A intrat in tradiția forurilor sportive, a redacțiilor unos 
ziare și reviste, de a organiza la sfîrșitul fiecărui an o 
chetă în rîndul cititorilor, al lubltoiilor sportului, pentru <(§. 
sengiarea primilor 10 sportiv^ gi anului. Semnificativ, în 4- 
ceasță privință, este faptul că ceea ce determină — finalmente
— ««liwa -.FCl«ț I(T e^le. deasupra oticlm altor criteriu 
gradul de popularitate de care se bucură aceștia in rîndul 
maselor de spectatori ai sălilor și stadioanelor...

Mișcarea sportivă din Valea Jiului cunoaște, de la an la 
an valențe sporite. Nju puține au țost cazurile cind, în ul
timii ani. sportivi de valoare ai acestor meleagurț s-ag si
tuat în rîndul „primilor 10“ în clasamentele generale sau Pe 
rainuri de sport. întocmite pp pian republican sau județean. 
O ierarhizare — fie ea cltișf neoiicl?.Iă — a valorilor sportu
lui dig municipiul Petțgșani. sțabiliiă pe criteriul popularită
ții. nu s-a făcut însă PÎhă acum niciodată. Și nu ftr fi lipsi
tă de interes o atarg clasificare 1 De gltfel, cititorii paginii de 
față a ziarului nostru au fost acei ce ne-au sugerat inițierea 
unei anchete pentru stabilirea 
municipiului. De ce, în fond, ui 
clasamentul nosțru ?■ Nu avem 
Petroșani ? Exact ! De ce nu l
— Să UU uităm că avem ip Valea Jiului echipe de primă di- 
yizțe la fotbal, rugbi și popice, de handbaț, baschet și rugbi 
în divizia B. avem campioni ai țării la navomodellsm Și a- 
țleți de certă valoare, avem iUPlălori la Petrila și halterofili 
la lupeni, avem schiori și gimnaste ia Școala sportivă Petro
șani etc. — care să ne determine iu a șusțige și 
o ierarhizare a valorilor. în baza popularității. Să 
așadar, la anchetarea preferințelor...

Vă invităm deci, stimați cititori ca începând 
ne trimiteți (pe adresa ziarului, cu mențiunea „PENTRU AN
CHETA SPORTIVĂ 1972") preferințele dv„ în ordine de la 
1 la 1'0, fie pri-n

Considerăm 
ușura înclinarea 
a... numelor de rezonanță (iară pretenția de a considera că 
n-am omis pe nimeni dintre cei mai buni sportivi ai Văii 
Jiului) care ar putea să încapă într-un clasament al ,,celor 
10“. Iubitorii sportului cunosc rezultatele acestora, așa că ne 
vom rezuma la o simplă înșiruire : Dinu, Ortelecan, Constan
tin, Bărgăunaș, Moromete, Neaqu, (rugbi), Mulțescu, Libardî, 
Georgescu, Stocker, Rozsnai, Szabados, Nagy, Tonca, Grizea, 
Colrouză, Serafim, Cristache, Bogheanu (fotbal), Ciortan, 
Czacsar, (navomodelism), Balogh, Miclea (popice). Ștefan, 
Szitas, Eliz.au, Roiban, (atletism), Emil Kostaș (lupte), Ștefan 
Pi-ntilie

Vă
de dv,
termen

(haltere) și atîțla alții.
anunțăm, totodată, că toate clasamentele întocmită 
vor fi publicate în pagina „Sport" a ziarului. Ultimul 
al anchetei — simbătă 23 decembrie a.c.

Așteptăm I

B. STAICU

misiunea pe care o
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3 de- « 
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lor sportive, 
machiavelism 
vorbiri 
ale 
go 
ra, 
ha,
i tori 
tainelor 
Barbu, 
Cosașu. 
șu. Al. 
nescu) este o 
de excepție, 
poartă pecetea 
lumul lui 
,e citește. 
sportului, cu 
dă calități (ne 

ial la valoarea 
i unor qînduri 
experiență de viață și-o 
'epție despre 
unică) care 
fine, o carte 
pe nerăsuflate și poate fi re- 
itită oricînd cu aceeași mare 

plăcere.

cu
sportului mondial 
Bernabeu, Holenio 
Rajko Mitici, Joao 
Helmuth Schon) si 

români aplecați 
sportului

Fănuș Neag
Dan Deșliu.: Ion Băie- 
Mirodan. Adrian Pău- 

i carte, oarecum. 
Chiar dacă nu 

unitarului, vo- 
Romuluș Balaban

• •atr mi-itorii 
ușurință, pose- 
gîndim în spe- 

de definiție 
țîșnîte dintr-o 

con- 
sport aproape 

șochează. E. în 
care se citește

Desigur, că un meci de fot
bal, pentru ca să constituie 
un veritabil spectacol sportiv, 
pentru a fi intr-adevăr ceea 
ce însăși natura lui i-o cere, 
este absolut necesar ca toți 
factorii care concură la rea
lizarea acestuia să-și facă da- 

c-onștiinciozitate, in 
regulamentare, cu o 

de sportivi- 
și, în ulti- 

onestitate. 
și nimic nu 

vreoda-

toria cu 
limitele 
doză apreciabilă 
tate. obiectivitate 
mă instanță, de 
Pentru că nimeni 
va putea compensa, 
tă, rabatul de la normele eti
cii sportive, indiferent la ce 
nivel s-ar desfășura întrecerea. 
Chiar dacă este vorba de 
unii jucători, arbitrii, organi
zatori sau spectatori - care 
vin înarmați ulterior cu argu
mentații ce se vor. chipurile, 
veridice, aduse în disculparea 
vreunor abateri disciplinare 
mai mult sau mai puțin gra
ve...

Pentru că doar evitarea ini
țială, din capul locului, a a 
cestor racile care mai persis
tă încă în unele meciuri de 
fotbal, și nu numai de fotbal, 
în ciuda atîtor atitudini 
luate împotriva lor, dar
pînă acum, după cum s-a vă
zut, încă ineficace — vor crea 
acel climat sănătos ce ar tre
bui să definească o întrecere 
sportivă I Arbitrul de centru, 
„suveranul" terenului, așa-nu- 
mitul „cavaler al fluierului", 
este chemat, cel dintîi — a 
vîndu-se în vedere primordia
litatea misiunii sale în crea
rea unei atmosfere sportive 
dominante în cadrul unei par
tide 
buie 
ne
autoritară la eliminarea ace-

de fotbal — să contri- 
efectiv, printr-o atitudi- 

intransigentă, obiectivă,

ni-lor manifestări ce nu au 
mic comun cu fotbalul.

—- In cadrul colegiului nos
tru activează și cîțiva arbitri 
tineri, de 22-23 de ani, cărora

Pe marginea
abaterilor

disciplinare
din campionatul

județean
de fotbal

de cele mai multe ori le lip
sește curajul, cind sînt puși 
in fața unor situații de joc 
ce necesită cu acuitate dicta
rea unor decizii mai drastice 
— ne spunea tov. Ștefan Ma- 
reș, președintele colegiului 
municipal de arbitri de fot
bal. Ei sînt complexați cîteoda- 
tă de 
teren 
30-33 
darea 
nare,
Noi am dat nenumărate sus
pendări arbitrilor din colegiu 
tocmai pentru aceste lipsuri 
de care au dat dovadă, luîndj 
totodată, hotărîrea de a nu 
mai delega pe acei arbitri ca
re. în mod repetat au încălcat 
regulamentul, permițând înce
perea partidei fără ca medicul 
să fie prezent.

vîrsta unor jucători de 
(în unele situații de 

de ani), ezită în ac.or- 
unor sancțiuni discipli- 

se pierd destul de ușor, 
nenumărate 

arbitrilor din 
aceste

Dar, despre 
derizorie a unor 
timpul meciului, 
spune ?

Intr-adevăr, în 
și mai ales în cadrul partide
lor din campionatul județean 
s-au petrecut unele incidente 
c reate de jucători certați < u 
disciplina, care-și permit să 
Iaca abstracție de cele mai e- 
lcmentare norme ale eticii 
sportive (am în vedere unele 
meciuri disputate la Vulcan, 
Coroeșli, Petrila și altele); 
Arbitrii trebuie, in astfel de 
cazuri, să ia atitudine fermă 
împotriva acestora. Totuși, li
nii țin seama în dictarea u- 
nor decizii disciplinare de o 
anumită „strategie", motivată, 
în parte, de o atare conjunc
tură a meciului, cind nu este 
indicat a se elimina vreun ju
cător avîndu-se în vedere că 
s-ar putea produce iiv idente de 
proporții. In ceea ce privește 
conducerile unor asociații 
sportive, au lost cazuri cind 
ele au dat tonul unor înlănțu
iri de abateri 
cînd unele echipe 
zentat la teren 
reprezentant al 
sociației sau 
ficial. Atunci, 
mirăm văzînd
tori se manifestă prin atitu
dini loial lipsite de sportivita
te? Se i 
absolută 
incă din 
portari, 
și juste, 
pentru totdeauna orice caz da 
indisciplină pe teren.

comportarea 
jucători în 

ce ne puteți

disciplinare, 
s-nu pre- 

(ără vreun 
conducerii a-

(ără deleqat o- 
cum să ne mai 
cum unii jucă-

impune ca o sarcină 
ca arbitrii să curme, 

i fașă, astfel de rom- 
dictînd decizii ferma 

menite să stopez®

I. JA-RBA

Eliz.au


MARfT. 3 DECEMBRIE 1972 Steagul roșu $

(Urmare din pag. 1)

economie, in afara faptului că 
te investiția și nu se. asigură 
funcțiune la termen a noilor capacități plani
ficate. Influenta factorului limp asupra efici
enței economice a investițiilor se exprimă în. 
efectul imobilizării fondurilor astfel că. cu 
cit realizarea unei investiții durează mai 
mult, cu atît economia națională ai"' posi
bilități mai mici de a investi fonduri în o- 
biecțive noi. In ca<ul Genitalei. cărbunelui 
din Petroșani sau al Întreprinderii de gospo
dărie comunală, Vițloarerț j"veștițiil-:r in ,i.țs 
si neterminate la (inele ultimilor trei ani re
prezenta valoric duble pianului, ami l di in
vestiții, astfel că ețonomia națională fiebuia 
să suporte de două ori efortul fondurilor in
vestite. Paradoxal, este faptul că I 1 majorita- 
lea obiectivelor neterminate, hicrăț'fie care 

mai sîțțl ele executat In vederea r-j. c-pției , i 
închiderii finanțării nu reprezintă mai mull 
de 10 la sută (lin valoarea totală a obioctivu- 
lui, dar pentru flecare 10 la sută, pe econo
mia națională sînt imobilizate celelalte 90 la 
sută l Desigur, insă, că. de obicei, lucră.rfie 
rămase de executat în aceste cazuri sîpt cele

se șcumpeș- 
ini'.'a' i a , in

mai puțin productive, în timp ce dintr-o so
coteală... negustorească, execiitanții își orien
tează atenția asupra altor lucrări, cu produc
tivitate maj mgre. Numai că „speoteaia** 
ceastg nu duce la rezultatele 
la un moment dat șantierele 
să-și disperseze forțele p.e un 
mare, fie lucrări neterminate 
vorbă nu mai poale fi 
te de altfel situația prin 
tul de față, majoritatea 
derp în Vcțlea Jiului și 
orientării acestora în ce privește dimensio
narea și dispersarea șantierelor va putea cțea 
condițiile necesare pentru ca, măcar în a- 
ggl vițtor, productivitatea muncii să fie co
respunzător realizată.

„Planul pe 1973, remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea sa la recenta Ple
nară — prevede țmbuhătățițea, ÎR r'OUțiUUd- 
re, a indicatorilor dp eficiență, a Investiții
lor. Toate eforturile trebuie concentrate spre 
realizarea și pungrea în funcțiune, (a terme
nele planificate, a investițiilor cu caracter 
prudfictiv".

Eșțe problema numărul unu care se im
pune a se soluționa exemplar în Valea Jiului.

a- 
așteptale, căci 
sînt nevoite 

Ițumăr toarte 
și atunci nțcț 

ele productivitate. Es- 
care trec, în tnomen- 
executanților cu pon 
numai reconsiderarea

W5"

eficienței
Răspundem

celor ce

TRUSTUL DE CONSTRUCTS! j
INDUSTRIALE TIMIȘOARA 

Șantierul fabrica de ciment si uar j 
Chișcădaga — Sera 

angajează urgent:
— uiilghen
— fierari betoniștâ
— instalator sanltarlstl ■ ]
— lătîătușf construcții metaitee
— tefynițtl
— muncitori neeahtați
Angajarea se face conform H.C.M. nr. 91-1/1*158 l< <)ea i 

nr. 12/1971.
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veiul sarcinilor sporite puse 
de partid, să-și întărească în 
continuare rolul politic con
ducător. In acest context, can

ei subliniat necesita- 
noui comitet, ca și ce- 
organe de partid alese 
să acorde o. mai. mare. 
pregătirii șl desfășu- 

de 
cazuri

ferlnțn 
tea aa 
lelalte 
recent 
atenție 
rării adunărilor generale 
partid fiăM existat și 
cînd unele din aceste adunări 
nu s-au ținut sau au avut o 
slabă frecvent.i . să pună în 
dezbaterea lor cele mai arză
toare probleme care se ridică 
în unitatea respectivă, să facă 
totul ca ele să devină o a- 
devănată școală de educație 
comunistă, ca fie&tre membru 
de partid să-și spună deschis 
părerea față de lipsuri și să 
participe activ la viața 
partid. Conferința 
în același timp, 
unei și mai bune preocupări 
în viitor pentru întărirea rîn- 
durilor partidului și pentru 
educarea comunistă a mem
brilor de partid.' pentru îmbu
nătățirea activității ideologice 
și a. muncii politice și cultu
ral-educative de masă.

Luînd cuvîntul în încheie-

de
a relevat, 

necesitatea

sa a

rea dezbaterilor conferinței 
tovarășul, sSțefan Almășan, se
cretar al Comitetului jude
țean de partid, a suhlinial că 
noului comitet orășenesc de 
partid îi revine sarcina de a 
tace totul pentru transpune
rea, în viată a sarcinilor ce 
decurg din documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 20—31 
noiembrie a.c., să îndrume 
ș.i să sprijine mai mult con
ducerea exploatării miniere 
Uricani în asigurarea tuturor 
condițiilor care să ducă 
îndeplinirea sarcinilor 
plan pe anul viitor atît 
ceea ce privește producția 
cărbune cocsificabil cît și 
planului la investiții șî pre
gătiri, îndeosebi pe calea ex
tinderii mecanizării, folosirii 
la întreaga capacitate a utila
jelor din dotare, valorificării 
tuturor rezervelor de creștere 
a productivității muncii în 
subteran, să acționeze mai 
ferm pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras, 
tru creșterea eficienței 
nomi.ee.

O. atenție deosebită va 
bui să acorde noul comitet 
îmbunătățirii muncii în rîndul 
cțuMiiruclorilor de pe șantie
rul I.L.H.S mobiljzîn.dU'i

l,a 
de 
îți 
de 
a

pen- 
ecp-

tre-

2 decembrie
10. La compania de pom
pieri din Petroșani. cel mai 
tinăr'contingent al tinerilor 
luați sub arme a depus ju
rământul militar.

I.a această deosebit de 
festivă zi din. viața celor 
chemați să apere pnt-ii au 
participat tovarășii Gheor
ghe Feier, secretar al comi
tetului municipal de partid. 
Wiliam Sender. general-ma- 
i.or în rezervă, colonelul Va
lentin Popa, locotenent-co- 
lonel Istudor Corcoz și 
alți reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă 
și ai unităților economice 
ale municipiului nostru.

După ce 
tin Popa le-a 
lor despre 
de luptă al armatelor 
mâne, evocând fapte de 
me mărețe ale 
români s-a trecut 
nerea jurământului 
maniat condus de 
Petru Tudor.

La festivitate au asistat 
elevi de la Școlile generale 
nr. 3 și nr. 5 Petroșani, 
membri ai cercurilor „Mi
cii pompieri" și elevi ai Li
ceului de cultură generală.

De la începutul anului 
învățămint și pînă acum 
Școala generală nr. 
au fost amenajate 
școală de tîmplărie, 
hroderie-artjzgnat, care se a- 
daugă unei dotări cu nu prea 
mari posibilități (au fost doar 
două ateliere, de lărfilus.erie 
și croitorie) pentru desfășu
rarea activităților telmno-pro-

1 Pclrila 
rleliere- 
țesături, 

se

ductive. In anul școlar prece
dent au lost confecționate 
bănci pentru clase, perdeluțe 
și costume populare, roalizin- 
du-se astfel importante eco
nomii. In această acțiune de 
autodotare o mare contribuție 
au avut-o chiar elevii lan! ca
re indică însăși eficienta mun
cii de educație și a activități
lor practice.

»

a 
de

punerețț în funcțiune la timp 
a principalelor obiective, și 
terminarea în cel mai scurt 
timp a lucrărilor de finisaj. 
In activitatea organizațiilor de 
partid, precum Și a organiza
țiilor de sindicat și U.T.C., a 
comitetelor oamenilor muncii 
— a arătat în continuare vor
bitorul — va trebui să ocupe 
un loc mai important grija 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă, preocuparea 
pentru respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice și 
normelor departamentale 
protecție a muncii.

Rpferindu-se la problemele 
vieții de organizație, vorbi
torul a insistat asupra necesi
tății sporirii preocupării pen
tru creșterea eficienței mun
cii de partid în toate domeni
ile punîndu-se accent pe întă
rirea în continuare a rolului 
conducător al fiecărei orga
nizații, pe activizarea tuturor 
membrilor de partid și îmbu
nătățirea muncii de educație 
comunistă. In încheiere, vor
bitorul ș.i-a exprimat convin
gerea că în orașul Uricani 
sînt forțe capabile să asigure 

’ înfăptuirea la un nivel supe
rior a tuturor sarcinilor ce 
decurg din documentele Con
gresului ai X-lea și Confe
rinței Naționale a partidului, 

■ să ridice pe o treaptă supe- 
- rioară activitatea în toate 
domeniile.

In dorința de a-și îmbogăți ei înșiși cunoștințele despre 
diversele genuri și curente muzicale conlerqiporape și de a 
mijloci accesul unei mase cîț mai largi de tineri spre sen
surile muzicii în general, un grup de tineri uteciști din Pe- 
trila, între care se numără Bebi Lupșa, Nicplșe Matieș, A- 
le.xandru Firo.niu, Ștefan Vențel, Doin Cordea, Marcela Radu 
și Gabriela Pop, au solicitat clubului muncitoresc din locali
tate organizarea unui ciclu de audiții și discuții pe teme 
muzicale.

Prima acțiune de acest, fel a avut loc în 28.XI a. c„ în 
timpul căreia s-au audiat benzi și s-a discutat despre muzi
ca populară, urmînd pa astăzi, începînd cu orele 18, obiec
tul viitoarelor audiții, ce vor fi urmate de ample discuții, 
să-l constituie muzica ușoară, foarte mult îndrăgită de către 
tineri. Astfel, vor fi trecute în revistă diferitele curente și 
genuri ale acestei muzici, cu exemplificări de formații și 
soliști ce s-au remarcat' pe acest tărîm muzical.

De asemenea, vor fi audiate și unele bucăți din dome
niul muzicii simfonice și de operetă.

Calitatea acestor discuții va fi simțitor ridicată dacă în 
cadrul acestor acțiuni vor fi invitați specialiști din aceste 
domenii ale muzicii, care cu competența lor, vor contribui 
neîndoielnic la elucidarea unor probleme supuse dezbateri
lor de către tinerii iubitori ai muzicii.

@ Gheorghe Ciocan, Petro
șani. Din scrisoarea, dv. adre
sată redacției nu rezultă esen
țialul și anume: dacă v-ați 
reîncadrat ip serviciu la mina 
Dîlja, în termen de 90 zile 
de la data satisfacerii obliga
țiilor militare ?

In caz că ați respectat q- 
ceastă prevedere a Legii nr. 
1/1970, privind organizarea și 
disciplina muncii în unități
le socialiste de stat, benefi- 
ciați de recunoașterea vechi
mii neîntrerupte in aceeași 
unitate.

@ Constantin Moșmolea, 
Pergșeni. Constatindu-se jus
tețea celor semnalate de dv.. 
factorul poștal Victor Călugă- 
ru, vinovat de nedistribuirea 
la domiciliul abonaților a zia
rului „Steagul roșu", a fost 
sancționat cu „avertisment", 
de către Oficiul de poștă și 
telecomunicații Petroșani. Pen
tru ca în viitpr șă nu se mai 
repete astfel de abateri de la 
obligațiile de serviciu, cazul 
factorului V. C. a fost prelu- 

colectiv decrat cu întregul 
sqlariați.

@ Alexandru Csaki, Petrî- 
la. ' ' 11
județene de 
cărnii, Deva,

întreprinderiiAdresați-vă
industrializare a 
str. Unirii, nr. 3.

Masă
In cinstea aniversării sfer

tului de veac de glorioasă 
existență a Republicii, la că
minul cultural din Iscroni va 
avea loc, vineri 8 decembrie,

A. AVRAM 
corespondent

rotundă
ora 16,30, o masă rotundă. 
Tema acțiunii : „Comuna Is
croni și coordonatele socialis
mului în cei 25 de ani de la 
instaurarea Republicii".

Pop și Maria
Referitor la se- 

dv., conducerea I.G.C.
precizează că, cos- 

pe dis- 
centru

@ Viorica 
fi. :d, Petriiq. 
sizarea

Petroșani,
tul legal al biletului 
tanța Tunal-Pdfroșani, 
este de un leu, la toate curse
le de autobuze care circulă 
pe distanțele Petroșani-Petri- 
la-Lonea sau Cimpa și retur 
și nu de 50 de bani cum pre- 
tindeți dv.

După depunerea jurămân
tului, tovarășul Wiliam Szu
der și-a exprimat convin
gerea că tinerii militari vor 
depune toate eforturile pen
tru a se achita cu cinste și 
demnitate de misiunea care 
le este încredințată, pentru 
a dovedi că sînt un braț 
de nădejde în apărarea 
scumpei noastre patrii, i-a 
felicitat și le-a arat sănă
tate. și succese deosebite.

Din partea tinerilor par
ticipant, liceanul Daniel Fo- 
ghel. de aserne-nea a felici
tat tânărul contingent, asîgu- 
rindu-l că. la rîndul lor, cînd 
vor îmbrăca haina milita
ră. se vor strădui să se a- 
chite cu cinste de datoria de 
militari.

In încheiere, 
Gheorghe Feier a. 
călduros tinerii
ocazia acestei importante zi 
din viața lor — zi în care 
s-au prins prin legăimint fă
cut în fața poporului, de a 
veghea neobosiți asupra bu
nurilor acestuia și de a le 
apăra în fața oricăror 
me.jdii.

totxirășirf 
felicitat 

militari eu

Ion LICIU

.„Vă felicit cu ocazia dep mierii juramintului militar I

de 8 lei lunar, 24 de lei trimestrial.

— mineri
— ajutor mineri necalifițați 

subteran

colonelul Valen- 
vorbit tineri- 

gloriosul trecut 
10- 
ar- 

ostașilor 
la depu- 
— cert- 

căpitanul

Prețul unui abonament este
48 lei semestrial și 96 lei anual.

Abonamentele l’e anul 1973
presă din întreprinderi și instituții, pînă la data de 31 decembrie a.c.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

se fac la chioșcurile și difuzorij de El 4

Iii
-- electricieni suprafață I
— lăcătuși întreținere
— zidar ' |

— zugrav
— instalator tehnico-samtar
-™ mecanici locomotive Diese,. I
— electricieni de mină
— lăcătuși de mină’ il

Condițiile de angajare și salarizare sînl cele prevăzute di s 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971

Inîoimații suplimentare se pot obține zilnic intre orele ț 
7—15. de la biroul personal al exptoalăTii cu sediul in Bar 5 
băteni.

Jp

pentru lucrările din cadrul lotului 
de drumuri Lîvezeni ™ Petroșani: 

« UN TRACTORIST
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu

te de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971. Cererile .de an
gajare se depun la sediul lotului de drumuri și poduri Li- 
vezeni, de unde se pot obține și informații suplimentare — 
telefon 1924.

nomi.ee
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„Structuri sociale 
și relații sociale 

m condițiile construirii 
socialismului

vieții 
ce au 
între- 
către

(Urmare din pag. 1) 
turi sociale și relații sociale 
in societatea socialistă", în 
care sînt analizate pe larg 
amplele mutații ce au surve
nit în toate domeniile 
sociale in cei 25 de ani 
trecut de la preluarea 
gri puteri politice de
clasa muncitoare și aii ații ei, 
sub conducerea partidului.

Odată cu Congresul al 
iX-lea al P.C.R., continuînd 
cu Congresul al X-lea și Con
ferința Națională, a subliniat 
vorbitorul, s-a întreprins —- 
sub îndrumarea și participa
rea determinantă a secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,—- 
o vastă și minuțioasă activi
tate de cristalizare teoretică 
a strategiei înaintării Româ
niei pe calea socialismului și 
comunismului, de elaborare 
a unor programe concrete de 
acțiune in toate domeniile im
portante ale vieții sociale.

In cadrul referatului au 
fost abordate pe larg proble
me referitoare la : principale
le schimbări petrecute in 
structura de clasă a societă
ții românești ; perfecționarea 
relațiilor de producție; așe
zarea întregului sistem de 
relații sociale pe baza prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste ; evoluția continuă pe 
linia perfecționării sistemului 
democratic de organizare și 
conducere a vieții de stat și 
sociale; procesul ridicării pe 
o treaptă nouă, calitativ su
perioară a națiunii, și cel al 
afirmării unor noi raporturi 
internaționale; contradicțiile 
societății socialiste și găsirea 
căilor adecvate pentru solu
tionarea lor, în cit mai bune 
condiții ; creșterea rolului 
conducător al partidului, ca 
forță politică conducătoare a 
societății.

In continuarea lucrărilor con
ferinței au avut loc 
tii în ședință 
cadrul cărora au 
tul : prof. Sergiu Tamaș, șeful 
catedrei de știința conduce
rii de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", care a vorbit 
despre știința conducerii ca

discu- 
plenară, în 
luat cuvin-
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Delegație culturală
la Sofia

Și dintre

Declarația Guvernului Revoluționar
Vietnamului de Sud

PLENARA CONDUCERII

de a introduce, în legis- 
tiuturor statelor, preve- 
adecvate pentru pedep- 
lor, întrucît o cooperare

delegației culturale 
făcut o vizită pre- 
Comitetului pentru

Dusseldorf:

Nlcolae
român

NEW YORK 4. — Corespon- 
~ Alexan- 

„Principi- 
internaționâle 

ex-

română DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

factor al perfecționării struc
turilor sociale și relațiilor so
ciale ; prof. A. D. Kerimov, 
șeful catedrei de istoria sta
tului și dreptului de la Aca
demia de Științe Sociale de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S, 
despre planificarea socială în 
U.R.S.S. și unele rezultate și 
perspective; Barbu Zahares- 
cu, membru al C.C. al P.C.R„ 
membru al Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, des
pre unele considerații econo
mice cu privire la structura 
de clasă a României socialis
te ; Jozsef Lick, docent, can
didat în științe filozofice, șe
ful catedrei de sociologie de 
la Școala superioară politică a 
C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, despre 
conducerea societății și pro
blema interesului în socialism; 
prof, dr. Dumitru Mazilu, 
membru corespondent al A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, despre promovarea 
și încetătenirea eticii și echi
tății, componente majore ale 
progresului perfecționării struc
turilor și relațiilor sociale so
cialiste, Kang Sok Sung, rec
torul Școlii superioare de 
partid „Klm Ir Sen", de pe 
lingă C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, despre unele 
probleme ale relațiilor socia
le și structurilor sociale in 
socialism; prof. dr. docent 
Alexandru Tănase, membru al 
Academiei de științe sociale 
și politice, despre conceptul 
de civilizație socialistă; prof. 
Asen Kîtov, de la Academia 
de științe și conducere socia
lă, de pe lingă C.C. al P.C. 
Bulgar, despre probleme ac
tuale ale contradicțiilor în 
construirea societății socialis
te dezvoltate; doctor Ion 
Iuga, conferențiar la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", des
pre exercitarea rolului con
ducător al clasei muncitoare 
în condițiile socialismului, a 
noilor relații sociale și dez
voltării democrației în Româ
nia contemporană.

Lucrările conferinței conți-

.223 £

@ Surse indiene, reluate de 
agențiile Reuter și France 
Presse, au anunțat că India 
a răspuns favorabil la pro
punerea pakistaneză privind 
organizarea unei noi întîlniri 
între șefii de stat major ai ar
matelor celor două țări, în 
vederea soluționării unor pro
bleme privind delimitarea 
liniei de control în Jaimmu și 
Cașmir.

© In capitala Franței au 
fost reluate, luni convorbirile 
confidențiale pentru regle
mentarea problemei vietname
ze dintre Le Duc 
silierul special al 
R.D. Vietnam la 
de la Paris în problema Viet
namului, și Henry Kissinger, 
consilierul special pentru 
problemele securității națio
nale al președintelui S.U.A.

Tho, con- 
delegației 

conferința

(Agerpres)

ULTIMELE ȘTIRI

Dezbaterile în Comitetul 
pentru probleme sociale 

și umanitare
dentul Agerpres, C. 
droaie, transmite : 
ile cooperării 
în depistarea, arestarea, 
trădarea și pedepsirea per
soanelor vinovate de crime de 
război și crime împotriva u- 
manității" formează, în pre
zent, obiectul dezbaterilor în 
Comitetul pentru probleme 
sociale și umanitare al Adu
nării Generale, a O.N.U.

Subliniind importanța acțiu
nilor întreprinse în cadrul Na
țiunilor Unite pentru preve
nirea și pedepsirea crimelor 
de război și a crimelor împo
triva umanității, delegatul ro
mân, Nicolae Ropoteanu, a a- 
rătat că asemenea acțiuni, 
conforme cu principiile Car
tei O.N.U. de menținere a 
păcii și securității internațio- 
naile prin măsuri colective, 
menite să descurajeze șl să 
reprime folosirea forței în re
lațiile dintre state, sînt de 
natură să întărească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite în 
viața politică a lumii, în eli
minarea agresiunii din relațiile 
interstatale. ..Declarația asu
pra principiilor dreptului in
ternațional privind relațiile 
prietenești și de cooperare 
între state", adoptată la Se
siunea jubiliară a O.N.U. su
bliniază că războiul de agre
siune constituie o crimă îm
potriva păcii care angajează

Z3C3

Potrivit cifrelor oficiale, 
dintre participanții la această 
consultare, 1 345 057 s-au pro
nunțat pentru, iar 509 350 îm
potriva acordului de liber 
schimb, semnat la 22 iulie, la 
Bruxelles, cu Piața comună.

@ Generalul Osvaldo Lopez 
Arellano a fost desemnat, 
luni, președinte al Hondurasu
lui, în locul lui Ramon Ernes
to Cruz, înlăturat de forțele 
armate ale țării, anunță un 
comunicat oficial, transmis de 
postul 
reluat 
fina.

de radio hondurian și 
de agenția Prensa La-

Pregătiri
hi vederea
msarii navei

CAPE KENNEDY 4 (Ager
pres). — Luni dimineață a 
fost reluată numărătoarea in
versă în vederea lansării na
vei spațiale „Apollo-17“, sus
pendată sîmbătă. Un purtător 
de cuvînt al Centrului spațial 
de la Cape Kennedy a anun
țat că totul se desfășoară 
conform programului, nava 
spațială „Apollo-17" urmînd să 
fie lansată în noaptea de 6 
spre 7 decembrie, așa cum 
era prevăzut. El a precizat că, 
in cursul nopții de duminică 
spre luni, s-a realizat nn a- 
cord de soluționare a conflic
tului de muncă privind sala- 
riații Companiei Boeing, an
gajați prin contract de către 
NASA, a căror grevă, progra
mată pentru luni noaptea, ar 
fi periclitat lansarea navei la 
termenul stabilit.

Cei trei membri ai ultimei 
misiuni selenare americane, 
astronauții Eugene Cernan, 
Ronald Evans și Harrison 
Schmitt, au început, luni, 
să-și modifice programul de 
activitate — pentru a-1 pu
ne în acord cu programul de 
lucru de la bordul navei „A- 
pollo-17", care va fi lansa
tă în cursul nopții, solicitînd. 
astfel, astronauților inversarea 
perioadelor alternative 
tivitate-repaus.

Tot luni, a început 
tiunea de umplere a 
voarelor cu combustibil a na
vei spațiale și ultima verifi
care majoră a stării de func
ționare a aparaturii și insta
lațiilor de la bordul cabinei 
de comandă, modulului de 
serviciu șî modulului lunar.

de ac-

opera- 
rezer-

responsabilitatea statelor 
persoanelor ce se fac vinova
te de astfel de crime.

Delegația română, a spus 
vorbitorul, dă o înalta apre
ciere adoptării de către Adu
narea Generală a O.N.U. a 
„Convenției cu privire la 
imprescriptibilitatea crimelor 
de război și a crimelor con
tra umanității", precum și a 
altor rezoluții menite să de
termine statele să ia măsuri 
eficace pentru a asigura pe
depsirea celor vinovati de a- 
semenea crime.

In situația în care, răz
boaiele de agresiune, cu crimi
nalitatea pe' care o generează, 
mai persistă în viața interna
țională, a arătat vorbitorul, 
cooperarea între state în ve
derea depistării și pedepsirii 
exemplare a vinovaților de 
crime de război și crime îm
potriva umanității ar trebui 
să pornească de la necesi
tatea 
lat ia 
deri 
sinea 
în acest domeniu nu își poate 
atinge țelul dacă nu se iau 
măsuri concrete de judecare 
și pedepsire a acestor crime 
în cadrul legislației naționa
le.

România, a spus delegatul 
țării noastre, parte la conven
țiile internaționale în mate
rie, împărtășește preocupări
le pentru intensificarea co
operării internaționale șî a- 
preciază că proiectul de prin
cipii prezentat de delegațiile 
Bielonusiei, Cehoslovaciei și 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului oferă o ba
ză rezonabilă pentru atingerea 
acestui obiectiv.

SOFIA 4. — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, trans
mite: Luni a sosit la Sofia 
delegația culturală română, 
condusă de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe.

In cursul aceleiași zile, con
ducătorul 
române a 
ședintelui

prietenie și relații cuituraie 
cu străinătatea. Gheorqhi Di- 
mitrov-Goskin. Cu această o- 
cazie a avut loc o convorbire 
prietenească privind relațiile 
cultural-științifice 
două țări.

A fost de față 
jan, ambasadorul 
Sofia.

Provizoriu al Republicii
HANOI 4 (Agerpres), — A- 

gentia VNA informează că 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a dat publicității, 
prin reprezentanța sa specia
lă de la Hanoi, o declarație 
in care condamnă planurile 
și actele administrației saigo- 
neze vizind intensificarea re
presiunilor și persecuțiilor îm
potriva populației Vietnamu
lui de sud, asasinarea patrio- 
tilor și persoanelor iubitoare

de pare, deținute în mod ile
gal. Campania administrației 

Thieu afectează toate păturile 
populației, toate persoanele 
care se pronunță pentru pace 
și înțelegere națională, se a- 
rată în declarație, subliniin- 
du-se ca un fapt deosebit de 
grav întocmirea unor liste, 
cuprinzînd mii de deținuți po
litici considerați drept cei mal 
periculoși, care urmează să 
fie asasinați înainte de înce
tarea focului. Hz SIti®

P.c. GERMAN
BONN 4 (Agerpres). — La 

Dusseldorf a avut loc plena
ra conducerii Partidului Co
munist German. Cu acest pri
lej, a luat cuvîntul Kurt 
Bachmann, președintele P.C.G., 
care a relevat că, prin recen
tul scrutin, majoritatea popu
lației R.F. a Germaniei s-a 
pronunțat pentru continuarea

La încheierea vizitei in Mexic

I
I
I
I

U.R.S.S. — In foto: Tbilisi. Piața Eroilor. In planul al 
doilea Clădirea Circului de Stat.politicii de destindere, pentru 

asigurarea securității și pen
tru coexistența pașnică. Din 
alegeri, Partidul Comunist 
German a ieșit întărit din 
punct de vedere politic și or
ganizatoric, a declarat Kuril 
Bachmann.

„Cheia modificării raportu
rilor de forță în R.F.G. în fa
voarea clasei muncitoare — 
a subliniait vorbitorul — este 
întărirea P.C. German. De 
aceea, are o mare importanță 
faptul că, în cursul campaniei 
electorale, partidul a făcut 
cunoscută politica sa clasei 
muncitoare, îndeosebi tineri
lor muncitori și că au putut 
fi atrași mii de noi membri".

Președintele P.C.G. a cerut 
ca noul guvern al R.F.G. să 
înfăptuiască o serie de refor
me sociale și democratice, 
printre care reforma pensiilor 
și impozitelor, reforma de
mocratică a învățămîntului, 
instituirea ‘controlului asupra 
monopolurilor. El s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru 
reducerea cu 15 la sută a chel-- 
tuielilor militare anuale 
R.F. a Germaniei.

I

U.R.S.S.: Termocentrală 
nepoluantă h Dzerjinsk

In orașul Dzerjinsk, pe Volga, a început construcția unei 
termocentrale care va elimina în atmosferă gaze practic ino
fensive. Termocentrala va intra în funcțiune în 1974.

Principiul de îuncționare a noului tip de termocentrală 
a fost elaborat Ia Institutul de fizică a temperaturilor înalte 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. Noua metodă permite ca 
procesul de ardere a păcurii să nn fie însoțit de degajarea 
unor reziduuri toxice. Sulful și vanadiu! 
vor fi extrase din amestec în procesul 
stanțe, apreciază specialiștii, vor putea 
tria cauciucului, în radioelectronică și 
dustriale.

conținute în păcură 
arderii. Aceste sub- 
fi folosite in indus- 
în alte branșe in-

a președintelui Allende
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Un nou
i

de 
l-a

zona muntoasă Escambray din provincia cubaneză Las 
se construiește un mare combinat de case dotat cu 
moderne. El va produce anual panouri prefabricate

poliției, 
națională 
reluată

Presse

relief accidentat, care a reclamat con- 
poduri și străpungerea de tuneluri, dis- 
de metri cubi de rocă.

ăe- 
Flo-
^4-

cu 
fe- 
D.

„Challenger
și 33,8 km pe jos fi la

Li- 
ur-

zbor spre Lună
bor-

sa

i
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@ Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Stockholm, Eduard Mezin- 
cescu, a înmînat profesorului 
Alf Lombard, romanist, or
dinul „Meritul științific" 
clasa I, pentru contribuții 
deosebite în studierea lim
bii române și la populari
zarea culturii și științei ro
mânești pe plan internațio
nal, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani.

® Primul ministru al Re
publicii Arabe Egipt, Aziz 
Sedki, și-a încheiat, luni, vi
zita întreprinsă în emiratul 
Abu Dhabi, plecînd spre Doha, 
capitala Qatarului. In cursul 
vizitei, șeful guvernului e- 
giptean a avut convorbiri cu 
primul ministru al emiratului 
Abu Dhabi, Khalifa Bin 
Zayed, în legătură cu conso
lidarea relațiilor bilaterale și 
intensificarea cooperării între 
statele arabe, în general.

® Trimisul special. Du
mitru Ținu, transmite: Luni, 
în cadrul consultărilor mul
tilaterale privind pregătirea 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Vaticanului, Republicii Irlan
da, Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Republicii San Marino, 
Isiandei, Lichtensteinului. Gre
ciei, Turciei șî Portugaliei.

© Minis Irul elvețian al e- 
conomiei, Ernst Brugger, a a- 
nuuțat rezultatele definitive 
ale referendumului organizat 
duminică în Elveția privind 
viitoarele relații ale acestei 
țâri cu Comunitatea Economi
că Europeană.
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@ Todor Jirvkov, prim-se- 
ci-etar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului 
Stat al R. P Bulgaria, 
primit pe general-colonel
Hamăd Shehab, Ministrul a- 
părării, membru al Coman
damentului Consiliului Revolu
ției din Irak, care se află în 
Bulgaria în fruntea unei de
legații militare irakiene.

© Președintele Republicii 
Irlanda, Eamon de Valera, a 
semnat, duminică, proiectul de 
lege prezentat de guvernul 
irlandez cu privire la „Delic
tele împotriva statului". Prin 
acest act, proiectul respectiv 
capătă putere de lege.

Legea delictelor împotriva 
statului prevede condamnarea 
Ia un an închisoare și amen
darea tuturor persoanelor pe 
care poliția Ie declară ca a- 
parținînd organizației clandes
tine. i

© In localitatea San 
guel, situată la 35 km de ca
pitala argentiniană, s-au pro
dus, duminică, ciocniri între 
grupuri de tineri suporteri ai 
fostului președinte Juan Pe
ron și forțe ale 
formează agenția 
presă „Telam“, 
agențiile France 
Reuter.

Potrivit informațiilor difu
zate de „Telam", 14 polițiști 
au fost răniți, iar 30 de ma- 
nifestanți au fost arestați.

© Intr-un interviu acordat 
ziarului libanez ,,A1 Ousbouh 
Al Arabi", regele Hussein al 
Iordaniei a reafirmat spriji
nul țării sale față de rezolu
ția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 privind 
soluționarea pe cale pașnică 
a situației din Orientul Apro
piat — transmit agențiile 
Reuter și France Presse. 
„Cred, a spus suveranul ior
danian, că numai rezoluția 
Consiliului de Securitate oferă 
o bază pentru reglementarea 
conflictului din regiune".

CIUDAD DE MEXICO 4 (A- 
gerpres). — In comunicatul co- 

privire la vizita e- 
în Mexic de pre- 

Republicii Chile, 
Allende, la invitația

mun cu 
fectuată 
ședințele 
Salvador 
președintelui Luis Echeverria,
se arată că cele două țări . 
sprijină „dreptul inalienabil

■ și suveran al popoarelor de 
a dispune în mod liber de 
toate resursele lor naturale și 
de a urma, fără amestec din 
afară, formele de dezvoltare 

mai adecvate realității

Comunicatul 
Mexicul și 

cu energie 
monopoluri 

au în- 
principiul

lor naționale", 
menționează că 
Chile condamnă 
„acțiunile unor 
internaționale, care
cercat să violeze 
neintervenției în afacerile in
terne ale țărilor în curs de 
dezvoltare, încâlcind, în felul 
acesta, dreptul suveran al ță
rilor respective de a prote
ja resursele lor naturale in 
conformitate cu legislația na
țională".

R.P.D. reeană:
Calea ferată khon-Seno

A luat sfîrșit construcția porțiunii de cale ferată Ichon- 
Sepho, din zona muntoasă a provinciei Kanwon din R.P.D. 
Coreeană. Prin darea în exploatare a acestei căi ferate 
© lungime de 100 km, s-a realizat cea mai scurtă legătură 
roviară între ■regiunile vestice și cele estice ale R. P. 
Coreene.

Construcția acestei porțiuni de cale ferată a început
un an în urmă. Din inițiativa Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist din Coreea, ea a fost proclamată șantier al ti
neretului. Lucrările s-au desfășurat în condiții deosebit de 
grele, într-o zonă cu 
struirea a numeroase 
locarea a sute de mii

Succese ale pefrohștilor 
chinezi

Industria petrolieră a R. P. Chineze a înregistrat in ulti
mii ani importante succese. Lucrătorii petroliști chinezi au 
realizat, în primele opt luni ale acestui an. o producție de 
țiței cu 22.8 la sută mai mare decit in perioada similară a 
anului 1971 și o producție de gaze naturale cu 15.5 la sută 
mai mare.

Administrația zăcămîntului petrolifer de la Ynmen — 
cel mai vechi centru al industriei petroliere chineze — a mo
bilizat, în acest »n, masele la cercetarea celor aproximativ 
1 000 puțuri din regiune, în vederea elaborării unor metode 
perfecționate de exploatare a acestora. Ca urmare a acestei 
ample acțiuni, au fost depășite prevederile planului in ce pri
vește extracția de țiței, precum și producția de produse pe
trolifere.

Rafinăriile din întreaga Chină au inițiat, la rindul lor, o 
acțiune de creștere a calității produselor elaborate. A spo
rit considerabil producția de combustibil pentru aviație, de 
benzină pentru automobile, de diverși lubrifianti. încă de la 
începutul acestui an. numeroase rafinării au luat măsuri 
pentru producerea unei mai mari cantități de materie pri
mă pentru fibre sintetice și cauciuc sintetic.

Ungară: Noi zacă 
minte de bauxită

Misiunea .Apollo-17" pro
gramată să înceapă miine 6 
decembrie — este nu numai 
cea mai lungă, dar și cea 
mai promițătoare din punct 
de vedere științific. Ea de
butează printr-o „premieră" 
impresionantă i lansarea na
vei în cursul nopții. La bor
dul navei, cu trei locuri, 
„America" se va afla primul 
savant american lansat vreo
dată în cosmos. Este vorba de 
geologul Harrison Schmitt, 

se- 
pe 

cele

dite, dintre care cea mai 
interesantă va fi detectarea 
apei in subsolul Selenei.

Cele trei ieșiri ale lui 
Schmitt și Cernan in regiu
nea Taurus-Littrow vor ba
te recordurile mai ales în ce 
privește durata ți kilome
trii parcurși: 21 de ore în 
afara lemtdui

sat de trenul spațial, va pu
tea fi văzut de pe o supra
față egală cu cea a Europei. 
Adică din sudul Statelor V- 
nite, din Golful Mexic, din 
Cuba și Bahamas.

„Apollo-17" se va afla în 
apropiere de Lună in seara 
zilei de 10 decembrie, iar 
in ziua următoare (ora 19.54 
G.M-T,), va avea loc asele-

recorduri, se numără și fap
tul că cei doi astronauți vor 
petrece 75 de ore pe supra
fața lunară. Distanța de 
32,9 km, pe care o vor par
curge Iq bordul unei mașini 
„Rover"’ este de 136 de ori 
mai mare decît cea parcursă 
de Neil Armstrong și Ed
win Aldrin in „Marea 
niștii", cu 29 de luni in

care și-a propus să 
lecționeze și să aducă 
Pămînt rocile lunare 
mai vechi și cele mai re
cente văzute vreodată de 
om. Schmitt și Eugene. Cer
nan, comandant de bord, 
vor efectua 8 noi experiențe 
științifice in regiunea Tau- 
rus-Littrow. Lui Ronald E- 
vans, care îi va aștepta pe 
orbita lunară, îi revine mi
siunea de a efectua patru 
experiențe științifice

dul „Jeepysrover"-lui.
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ce.mbrie ora 21,53 (ora 
ridei), lansarea lui 
pollo-17“ va scălda întrea
ga regiune Cape Kennedy, 
timp de două minute, intr-o 
lumină comparabilă cu cea 
a zilei. Galben-portocaliul 
dîrei orbitoare de gaze, lă-

nizarea. Schmitt și Cernan 
vor fi ultimii vizitatori a- 
mericani ai Selenei, in ca
drul , programului „Apollo". 
Ei vor petrece mai mult de 
trei zile pe întunecata vale 
cunoscută sub numele de 
„regiunea Taurus-Littrow", 
un peisaj dezolant cu erate- 
ni și bolovani. Intre

mzt.
In regiunea Taurus-Lit

trow, ei vor instala cel de-al 
cincilea laborator „Alsep". 
Acest laborator va efectua 
mai multe experiențe decit 
cel instalat de „Apollo-16“, 
iar „longevitatea sa" va de
păși pe acea a instalației

științifice plasată de 
pollo-12", în noiembrie 1969, 
și care continuă totuși să 
funcționeze. „Alsep" va stu
dia, în special, atracția pe 
care o exercită Pămîntul fa
ță de lună, și rarele parti
cule ale atmosferei selenare. 
La o distanță de 100 km de
părtare de Lună, Evans, 
înarmat cu detectorul său 
radar, va căuta nu numai 
prezența apei în subsolul 
selenar, dar va face și un 
inventar al mineralelor pină 
la o adîncime de 1 300 de 
metri. Ebpntuala descoperire 
a apei in solul lunar va re
lansa. fără îndoială, ipote
za existenței unei forme 
primitive de viață pe sate
litul Terrei.

Selenauții americani vor 
ameriza în Pacific în ziua de 
19 decembrie, 19.24
G.M.T.

In munții Bakon, unde se află unul dintre cele mai mari 
zăcăminte de bauxită din R. P. Ungară, a fost descoperit re
cent un nou zăcămint. Darea lui în exploatare va permite 
să se sporească extracția anuală do bauxită a Ungariei de la 
2,4 milioane tone, cit se produce în prezent, la 3 milioane 
tone în 1975.

Cuba: Transformări 
în Escambray

Villas 
utilaje 
pentru construcția a peste 2 000 apartamente.

Construcția combinatului «ste numai una din realiză
rile importante ale oamenilor muncii din Escambray. Această 
regiune greu accesibilă, care în trecut era una dintre cele 
mai puțin dezvoltate ale Cubei, se transformă de la an la 
an într-o zonă agricolă modernă, care dispune de mari plan
tații de tutun, arbori de cafea și alte culturi și und» se dez
voltă cu succes creșterea animalelor. De asemenea, în anii 
de după revoluție, în Escambray și-au făcut apariția nume
roase șosele ce leagă micile localități care își dezvoltă șî ele 
o industrie proprie de bunuri de larg consum.

Se poate vorbi, însă, și de o adevărată revoluție care s-a 
produs în ultimii ani în cultura acestei regiuni cubaneze. 
Și-au deschis larg porțile noi școli, biblioteci și cinematografe. 
De asemenea, a luat ființă o largă mișcare a artiștilor amatori.
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