
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I PRIMIRI IA TOVARĂȘUL NICOLAT CEAUȘLSCU
Secretarul general al Confederației Generale 

Italiene a Muncii, Luciano LamaLuni după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe secretarul general al Confederației Generale Italiene a Muncii, Luciano Lama, care se află la odihnă In țara noastră, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.In timpul întrevederii au fost abordate unele aspecte' ale activității și preocupărilor 

actuaie ale sindicatelor și oamenilor muncii din cele două țări, s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare dintre U.G.S.R. și C.G.I.L. în spiritul relațiilor de prietenie tradițională dintre cele două țări și popoare.Evidențiindu-se mutațiile pozitive din viața internațională, în cursul convorbirii s-a reliefat rolul important care revine organizațiilor sindicale, oamenilor muncii, în înfăptui

rea unei politici sociale progresiste, in promovarea și sprijinirea procesului de destindere și colaborare în Europa și în întreaga lumi. a accentuat că înfăptuirea securității europene, construcția unor raporturi, pe baze noi, între state se vor reflecta asupra nivelului de viață al oamenilor muncii, vor avea o înriurire favorabilă realizării aspirațiilor și intereselor fundamentale ale celor ce muncesc.întrevederea, s-a desfășurat într-o ambianță cordială, prietenească.
Ziaristul argentinian Julio Alganaraz

Zile de puternică angajare a forțelor pe toate 
șantierele, pentru accelerarea ritmului de lucru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu- : lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază, pe Julio Alganaraz, corespondent
la Roma al cotidianului argentinian ..Clarin".La primire au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al

P.C.R. și Constantin Mitea, consilier al, președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acordat un interviu ziaristulu argentinian.

Pentru intensificarea ritmului de execuție 
la obiectivele de investiții

DUMINICĂ, ȘANTIERELE MUNICIPIULUI AII CUNOSCUT 
ANIMAȚIA UNEI ZILE INTENSE DE MUNCĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în VenezuelaLa invitația președintelui Republicii Venezuela, dr. Rafael Caldera, președintele Consiliului de Stat ăl Repu blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. . o vizită oficială în Republica Venezuela, în prima decadă a lunii septembrie a.c.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 

va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o vizităLa invitația președintelui Republicii Columbia, dr. Mi- sael Pastrana Borrero, președintele Consiliului de Stat al

oficială în RepublicaRepublicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită
Columbiaoficială în Republica Columbia, în a doua decadă a lunii septembrie a.c.

_ Duminica, 19 august, pe toate șantierele de investiții ale municipiului munca și-a 
pastrat pulsul normal al unei zile obișnuite de lucru. Constructorii, montorii și mecaniza. 
tom au răspuns așa cum se cuvine chemării adresată lor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a lichida toate rămînerile in urmă acolo unde ele există, de a asigura un 
ritm cit mai intens de lucru, respectind astfel și angajamentul asumat de a lucra neîn
trerupt in duminicile acestei luni ca și în zile]e de 23 și 24 august.

IH8 La toate punctele de lucru sas ale Șantierului 71 C.C.F. Petroșani plasarea efectivelor a fost completă utilizindu-se, de asemenea, în întregime și cu eficiență întreaga zestre de mașini și utilaje din dotația șantierului.La tunelul Bănița, ca și la lucrările de polate și ziduri de sprijin de pe defileul Jiului s-a muncit cu o productivitate sporită realizîndu-se, ca urmare, pe întregul șantier o producție de 300 000 lei — e- chjvalentă unei ■ zile obișnuită de liicru.La Bănița, echipa lui Vasile Boca a pregătit pentru beto- nare ultimul inel din camera de demontare a scutului astfel
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„Acum 
nu se poate 

sta!“ iPe urcușul greu, spre ca
bana în construcția de sub 
vlrful Paring, aparfinînd 
I.C.F.S., duminică 19 au
gust, frafii FOCȘAN — 
CONSTANTIN și VASILE — 
transportau materialele ne
cesare constructorilor.

— In cursul nopții Con
stantin abia a sosit de la Plo
iești, cu cea de a doua ma
cara K.-255, de 25,5 tone ne
cesară montajului prefabrica
telor la „extinderea și mo
dernizarea I.U.M. Petroșani". 
N-a fost programat la lucru 
pentru azi, dar totuși l-am 
găsit pe mașină, îmi spunea, 
in prezenta șoferului, inqine- 
rul GHEORGHE NIȚĂ, șe
ful S.U.T.-ului Iscroni al 
T.C.M.M.

— Acum nu se poate sta, 
îi replică șoferul. Fiecare 
clipă de lucru trebuie folo
sită pentru că. pe drumul a- 
cesta, noaptea nu te lasă să 
muncești; Așa că, mă voi o- 
dihni atunci. Acum trebuie 
să grăbim...

A. H.

Maturitate, răspundere pentru îndeplinirea 
sarcinilor de extracție a cărbunelui 

în abataje ca și în sala de dezbateriFără îndoială, mai mult de- cît dintr-o ședință de lucru, dovada certă a maturității și răspunderii cu care comitetul oamenilor muncii de la mina Vulcan, îndrumat do comitetul de partid, a orientat colectivul minei spre realizarea exemplară a sarcinilor de plan, reiese din munca laborioasă depusă zi de zi, ceas de ceas, acolo unde se hotărăște soarta producției — în abataje și suitori, în ateliere, pe traseele căilor de transport din subteran și de la suprafață sau în birourile unde ia naștere actul concepției inginerești. Relevăm această maturitate, inspirați de rezultatele și preocupările colectivului, filtrate, totuși, printr-o ședință de lucru — dezbaterea responsabilă, prilejuită de adunarea generală a reprezentanților sa- lariaților — ședință care nu a făcut vreo notă aparte față de momentul intens și continuu al muncii, al preocupărilor de fiecare zi ale colectivului. Pen

ca pînă la 23 August să poată fi turnat și ultimul metru din căptușeala de beton a tunelului. In paralel, echipa condusă de Mihai Kiss a efectuat ultimele finisări în interiorul tunelului.Au fost prezente la punc- iiB tele de lucru și formațiile de muncitori ale lotului Livezeni al șantierului I.L.H.S. La lucrările de canalizare ca și la cele de regularizare ale Jiului de la Petrila, la Valea de' Pești "și in alte puncte de lucru s-a muncit cu mult entuziasm.Cel mai intens ritm de muncă s-a înregistrat pe traseul conductei de alimentare
(Continuare in pag. a 3-a)

mai devreme 
Petroșaniului ? 
spun da!

Va fi satisfăcută 
„setea" de apă a 

Constructorii
♦ Planul fizic și valoric al lotului de alimentări 

cu apă al Șantierului I.L'.H.S., în general 
realizat. Lucrări aferente avansate, iar alte
le restante

♦ Ritmul de lucru actual! 50 m 1 conductă
montată pe zi. Necesitatea unui sprijin ur
gent și eficientAproape 8 milioane de lei au fost alocați în acest an numai pentru construcția conductei de aducțiune a apei potabile pe porțiunea de traseu de la Vulcan pînă la Petroșani. Potrivit prevederilor planului de execuție a a- cestei magistrale, apa pornită din lacul format în spatele barajului de la Valea de Pești, va trebui să ajungă, pînă la data de 15 decembrie 1973, în paharele locuitorilor din cartierul Aeroport .— Petroșani.— .Care este stagiul lucră

tru un scurt, dar foarte scurt moment — am putea spune — reprezentanții salariaților s-au adunat din abataje, ateliere și birouri, în sala de dezbateri aducînd cu sine aceeași maturitate și răspundere ce i-a caracterizat timp de șapte luni, știind că trebuie să 
Adunări generale 

ale oamenilor muncii

supună celei mai exigente a- nalize activitatea comitetului oamenilor muncii, munca întregului colectiv, să adopte măsuri pentru viitorul apropiat și mai îndepărtat al minei. După acest scurt moment al ședinței, reprezentanții salariaților aveau să revină la locurile lor de muncă, să-și continue activitatea cu un plus

VULCAN. Echipele lui Bela Csokor (sus) și Nicolae Căples- cu (jos) au avut duminică o zi plină.

rilor de pe traseul noii conducte ? — l-am întrebat pe maistrul Valeriu Boantă, șeful lotului alimentări cu apă din cadrul șantierului Petroșani al întreprinderii pentru lucrări hidrotehnice speciale. Sînt asigurate condițiile pentru punerea în funcțiune a noului apaduct Ia termenul scadent ? Nu poate fi devansat acest termen ? — avîndu- se în vedere necesitatea rezolvării îrîibunătățirii aprovizionării cu apă a Petroșaniului.

de răspundere politică și profesională.La începtul anului, colectivul minei Vulcan s-a angajat să extragă peste plan o cantitate de 6 000 tone de cărbune. După scurgerea celor șase luni, mina a raportat îndeplinirea integrală a angajamentului

pe întregul an, extrăgînd din abataje, peste plan încă odată pe atîta cărbune : 12 808tone. Pentru a evidenția stăruințele intense depuse în vederea sporirii producției de cărbune, se cuvin amintite și alte realizări : amenajarea și punerea în funcție a complexului de lucrări din blocurile V—VI pentru suitorul colector,

Din relatările interlocutorului am reținut că pe o lungime de 4 737 m.l., din totalul de 8 055 m.l., cit însumează noul apaduct, conducta este pozată. Pe traseul străbătut de conductă cuprins între Vulcan -și strada Cătă- nești, Iscroni, porțiuni apreciabile sînt gata. Exemplifi- cînd se poate menționa că din porțiunea de 1 400 m.l. dintre Vulcan și stația de rupere a presiunii Coroești sînt executați 900 . m.l. E montată conducta și pe distanța dintre stația de pompare Ani- noasa și Surduc. Echipele de săpători conduse, de Boris Condrat și Gheorghe Grigo- raș, cea de montori condusă de Constantin Popovici lucrează în diferite puncte de
T. ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 3-a)

concentrind producția acestor blocuri la orizontul de transport 480 ; realizarea unui important volum de lucrări de pregătire în stratul 13, blocul VIII, sub orizontul 480, pentru asigurarea continuității în exploatare a unui nou panou de exploatare ; terminarea lucrărilor de deschidere în blocul IV, între orizontul 480 și suprafață, rezolvîndu-se astfel și o importantă problemă a aerajului în zona centrală a cîmpului minier : punerea in funcție a puțului nou Vulcan, trecîndu-se cu succes la concentrarea activității de extracție către suprafață pe această nouă cale de transport. Alâ turi de acestea se înscriu și lucrările de mare importanță pentru deschiderea a 4 noi a- bătaje în blocul III și a altor 5 abataje în blocul V, ca și cele pentru începerea exploată-
Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

1944-10731

Strădanii 
la înălțimea 

urgenței lucrăriiUna din problemele tehnice importante din cadrul sectorului V al winei Petrila o constituie dirijarea optimă a liniei de front Ia exploatarea stratelor subțiri în vederea asigurării ritmicității producției. In acest context lucrările de la abatajul cameră nr. 3-E sînt considerate ca deosebit de urgente, deoarece exploatarea pilierului de siguranță din această zonă a stratului 5 va permite intrarea în exploatare a unui nou panou din stratul 4. Realizările obținute in cadrul abatajului cameră nr. 3-E de către brigada condusă de Gheorghe Buiciuc denotă că membrii acestei formații de lucru au înțeles să răspundă așa cum se cuvine sarcinii importante ce le-a

La sfîrșitul schimbului I al zilei de duminică, maistrul Ion Stănescu, brigadierul Aurel 
Cristea și ortacii săi Ion Sularea, Viorel Urs și Pavel Rus fac bilanțul activității rodnice desfă
șurate în abatajul frontal nr. 1 al sectorului I din cadrul minei Aninoasa.

Foto : B. MIHAI

în pagina a 2-a

Sport

în cinstea |
marii sărbătorifost încredințată. Este semnificativ în acest sens faptul că pînă în prezent, printr-o bună organizare a muncii și prin utilizarea integrală a fondului de timp disponibil.

Productivități ridicate in abatajeIntens mobilizat în întrecerea spdălisfă că se desfășoară sub semnul marii sărbători de la 23 August, colectivul sectorului I al minei Aninoasa desfășoară o activitate susținută pentru a-și îmbunătăți continuu realizările de muncă.Ziua de duminică, 19 august, a înregistrat o vie emulație în abatajele sectorului, de unde harnicii mineri au
Vagoane reparate peste planColectivul atelierului, de zonă C. F. R. Petroșani, dînd dovadă de un înalt nivel de conștiință și bună pregătire profesională, a reușit ca în cinstea zilei de 23 August să-și realizeze și depășească substanțial sarcinile de plan pe luna iulie și angajamentele anuale luate în întrecere'.Planul producției globale a fost realizat în proporție de 110 la sută, pe seama creșterii productivității muncii cu 19 la sută. S-au reparat peste prevederi 24 vagoane convenționale și s-a obținut o reducere a prețului de cost cu 3 000 lei.Brigăzile complexe conduse de Nicolae Menu și loan Godeanu, au contribuit substanțial la depășirea însemnată a indicatorilor de plan în semestrul îhtîi, in cursul căruia s-au mai reparat peste prevederi 40 vagoane convenționale. Colectivul atelierului este hotărît să muncească in așa fel și în lunile ce urmează incit să redea circulației un număr tot mai mare de vagoane reparate, să-și îndeplinească sarcinile anuale pînă la 25 decembrie.

Muncitorimea hunedoreană alături de 
întregul popor, împotriva războiului

încă din primele zile ale răz
boiului hitlerist, partidul comunist 
considera că „sarcina de răspun
dere istorică a sa față de popo
rul român constă in organizarea 
luptei in România, alături de 
marele popor sovietic și cele
lalte popoare cotropite, pentru 
zdrobirea fascismului singeros 
german, a slugilor sale din toa- 
ie părțile, pentru alungarea hit- 
leriștilor din România... pentru 
România liberă și independentă" 
Atitudinea de nemulțumire fațe 
de regimul fascist și față de 
continuarea războiului hitleris’ 
devenise generală.

Pe fundalul sîării generale 
de nemulțumire au loc in ju 
dețul nostru sub conducerea co 
muniștilor numeroase manifes
tări, conflicte de muncă, greve 
și sabotaje împotriva mașinii de 
război și a conducerilor între
prinderilor militarizate. Răspun- 
zînd chemării partidului care se 
adresa maselor sub lozinca : 
„Nici un ban pentru împrumutul 

brigada a reușit să-și îndeplinească sarcinile de plan in proporție de 102,9 Ia sută, I înregistrind importante de- | pășiri la extracția de cărbune.
trimis Ia zi cantități însemnate de cărbune, cu productivități mari. La principalele capacități de producție ale sectorului — abatajele frontale, s-au înregistrat următoarele productivități ale muncii : la brigada lui PETRU ROMAN — 11,8 tone pe post, iar la brigăzile conduse de AUREL CRISTEA ILIE NICOLAE — cite tone pe post. si

10

de război, pentru împrumutul 
subjugării poporului român" mi
nerii din Valea Jiului, zona Brad, 
siderurgiștii de la Hunedoara și 
Călan, ceferiștii din Simeria au 
-efuzat plata așa-zisului „împru
mut de înzestrare". Mai mult, 
locumentele consemnează nu

Evocări
meroase cazuri de părăsire a 
■ucrului, refuzul de a munci mai 
nult de opt ore etc. Astfel, in 
una decembrie 1941, in cele 26 
ile lucrătoare s-a realizat pe 
ntreaga societate „Petroșani" 
o producție de 187 200 tone de 
cărbune, mult inferioară celei 
olanificate, care nu reușea să 
acopere nici cota destinată pen- 
ru C.F.R.

Chemările nesfirșite ale parti
dului comunist, duc la intensifi
carea acțiunilor revoluționare de 
rezistență față de ordinele au

Ședința 
de lucru a 
Consiliului 
municipal 
al F.U.S.Ieri după-amiază, la Petroșani a avut loc ședința de lucru a Consiliului municipal al Frontului Unității’ Socialiste. La lucrările ședinței au luat parte tovarășii Clement Ne- gruț. prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.-R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, Loghin Popa, secretar al Comitetului municipal de partid, Traian Blaj, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal, Gavrilă pavid, președintele Consiliului municipal al sindicatelor. Au fost, de asemenea, prezenți prim-secretarii comitetelor orășenești de partid, deputați, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, membri ai consiliului F.U.S.Ședința a fost prezidată de tovarășul Clement Negruț. In cadrul ordinei de zi a ședinței au fost prezentate informările despre activitatea desfășurată pe linia aplicării Decretului nr. 468/1971, privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de aplicare și de popularizare a legislației — de către tov. Traian Blaj și despre stadiul de realizare a obiectivelor edilitar-gospodărești stabilite de cetățeni, conform Legii 20/1971 — de către tov. Gavrilă DavidPe marginea celor două informări au purtat discuții fă- cind propuneri tovarășii Vaier Dan, secretar ăl Comitetului orășenesc de partid Uricani, David Maniu, procurorul șef al Procuraturii locale, Petru Barb, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid VulcanIn continuarea ordinii de zi tovarășul Loghin Popa, secretar al Consiliului municipal, al F.U.S., a prezentat planul de măsuri al Biroului Comitetului municipal de partid și al Consiliului popular municipal în legătură cu aplicarea Hotă- rîrii C.C. al P.'C.R. din 18—19 iunie 1973, cu privire la creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială.La ultimul punct al ordinii de zi, tovarășul Clement Negruț a informat asupra modului de realizare a unor sarcini cuprinse în programul de activitate al Consiliului municipal al F.U.S. pe semestrul în curs și în perspectivă.

torităților fasciste. !ntr-un raport 
către Ministerul înzestrării Arma
tei, din 3 noiembrie 1942, con
ducerea minelor din Valea Jiu
lui reclamă că : „Lucrătorii lip
sesc nemotivat de Ia lucru sau 
părăsesc serviciu! fără voie. A- 
ceasta stare de lucruri face ca 
randamentul să sufere, tocmai 
azi cind nevoile cer maximum de 
producție".

In ciuda persecuțiilor de tot 
felul, organizațiile de partid de 
pe aceste meleaguri râspindesc 
in rindul muncitorilor, prin co
muniști și alți luptători antifas
ciști, manifeste și chemări mo
bilizatoare, prin care arătau 
„Frați muncitori, nu mai lucrați 
pentru Germania, căci Hitler și

Ion FRAȚILA
Nicolae WARDEGGER, 

cercetători la Arhivele Statului 
Deva

(Continuare in pag. a 3-a)



Wu ne convine locui de lanterna

Vrem mai mult de la Jiul I

mijlocul tentacu-asupra care au

După semieșecul din prima etapă a campionatului și acea clacare categorică suferită miercuri în compania jucătorilor din orașul de pe malurile Bîrzavei, iată că din nou jucătorii Jiului au deziluzionat complet, pierzînd duminică în propriul fief în fața jucătorilor de la F. C. Constanța. Contrar așteptărilor suporterilor, și parcă raliin- du-se celor mai sumbre pronosticuri, coechipierii Jiului au ținut parcă să ne demonstreze cu tot dinadinsul că în acest început de campionat locul lor este acolo unde se află acum, în postura de „lanternă roșie" a clasamentului, etalînd un joc fără vigoare, anost, lipsit de luciditate în acțiunile ofensive și de abilitate în mînuirea armei eficace a contraatacurilor. Incoerența acțiunilor de Ia terenului și-a răsfrînt lele ineficientei și grupului de înaintașideziluzionat pînă la exasperare prin întîrziere în executarea paselor, insuficienta demarcare în situații favorabile, prin execuții tehnice de un nivel submediocru. Oare chiar acesta să fie potențialul actual al echipei ? Acest lucru nu poate fi crezut. ~ trei etape, după obținute, perspectivele sînt prea strălucitoare, nu imposibil de a se crea altele. Credem că elevii lui Traian Ivănescu pot mai mult. Pentru că ne-au dovedit-o nu o dată cînd se găseau în situații identice. Acum însă, vor trebui să muncească extrem de intens. Va trebui întreprins ceva, o schimbare cît mai grabnică în concepția tactică de joc, pe care antrenorul Ivă- nescu ne-o promisese încă din perioada precompetițio- nală. Căci pînă acum nu s-a văzut nimic, iar mai poate fi inutilă, ca toți jucătorii nifeste mai multă mai multă ambiție pentru redresareaConducerea tehnică a echipei, toți componenții lotului să nu uite nici un moment că de la ei se așteaptă mai mult, să fie pătrunși cu toții mai acut de ideea că sînt sportivi- cetățeni și ca atare le revin niște îndatoriri, că ei joacă pentru onoarea echipei, pentru prestigiul sportului de performanță al Văii Jiului. Ei vor trebui să lupte — acesta e cuvîntul — pentru a nu umbri numele celor pe care-i reprezintă în sport : minerii. Nu au acest drept.Să punctăm acum filmul

După cele rezultatele nu Insă

tîrziu Trebuie să ma- vigoare, în lupta situației.

meciului. Inițiativa jocului, după fluierul inaugural a a- parținut gazdelor care după scurgerea primelor 10 minute lăsa să se întrevadă în continuare o evoluție agreabilă, spectaculoasă, așteptată cu ardoare — și pe bună dreptate— de publicul spectator. Dar vagile speranțe bănuite de noi' toți au minutul nai și ză dinlui ocazii Ln min. 9 semnalizarea tușierului, anulează un gol înscris de Rozsnai la o pasă dată cu capul de Stocker, argumentînd refuzul de a valida punctul pe motiv de ofsaid. In minutele 17 și 27 Rozsnai și Stoian sînt din nou pe punctul de a înscrie, dar șansa îi ocolește și de această dată. Replica con- stănțenilor este dîrză. Ei inițiază contraatacuri fulgerătoare prin Lică (excelent acest jucător) și Tănase. Doar bara s-a opus ca în minutele 7 și 38 șuturile expediate de Tănase boia bată lor.La din ce în ce mai incisivi, for- țînd obținerea punctelor puse în joc. Mulțescu joacă retras. (N-am înțeles de ce). Rozsnai și Selimessi nu reușesc să treacă de vigoarea opreliștii apărătorilor adverși, avîndu-1 între ei pe internaționalul Antonescu. Și, în aceste condiții— in care pe măsură ce ineficacitatea acțiunilor ofensive ale gazdelor era tot mai evidentă, replica elevilor lui Ha- șoti era tot mai dîrză — ireparabilul s-a produs. In min. 76, Tănase punctează pentru echipa sa golul victoriei — care i-a urcat pe locul secund al clasamentului — la o greșeală a apărării noastre. Fără pretenția de a opina în contradicție cu viziunea de ansamblu a jocului pe care a a_- vut-o antrenorul Ivănescu în acest meci, totuși considerăm că în acea conjunctură, în care Stocker a fost trecut la înaintare (cînd și așa apărarea era șubredă) și lăsat în compartimentul defensiv un jucător de atac cum este Cotormani — care se pare că va evolua de acum încolo pe acest post — considerăm că nu a fost cea mai fericită soluție adoptată ad-hoc, pentru a căuta ieșirea din impasul creat. Orientarea putea fi mai judicios gîndită, chiar și în acele momente de tensiune ale partidei. Dar ne-a mai rămas încă

fost spulberate. InRozs- ratea- careu- marca.
4. Stoian, Selimessi interiorul ideale de a arbitrul în*îlnirii, la

și Vigu să nu facă ca fade marcaj să fie schim- în favoarea constănțani-reluare oaspeții devin

PRONOSPORTRezultatele concursului din 19 august 1973.
1. Dinamo Buc. - A. S. A. Tg. Mureș 5-1
2. Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova 0-2
3. Jiul - F. C. Constanța 0—1
4. Politehnica lași — C. F. R. Cluj 1—0
5. „U" Cluj - Sportul studențesc
6. S. C. Bacău - Petrolul 1-0
7. F. C. Argeș - C. S. M. Reșița
8. Steagul roșu — Rapid 1—0
9. Gloria Buzău - Oțelul Galați

10. Dunărea - S. N. Oltenița 4—1
11. Minerul Anina — F. C. Bihor 2-1
12. C. F. R. Arad - U. M. Timișoara 2-3
13. Corvinul Hunedoara - Victoria Cărei 0-1

ceva pentru viitor : să sperăm! Revirimentul nu va trebui să se lase mult așteptat, pentru că de coborît Jiul nu mai are unde coborî în clasament, ci numai de urcat. Și, ascensiunea am dori-o cit mai grabnică și cît mai sus. Totul depinde de voi, băieți! „Lanterna roșie" nu vă... prinde.Cele două formații au jucat în următoarea alcătuire: JIUL: Ion Gabriel — Nițu, Cotormani, Dodu (min. 55 Stan Gabriel), Stocker — Naghi, Libardi — Selimessi, Mulțes- cu, Rozsnai, Stoian (min. 67 Grama). F.C. CONSTANTA: Ștefănescu — Ghirca, Antonescu, Nistor, Bălosu — Vigu, Mărculescu (min. 55 Turcu) — Tănase, Caraman, Oprea (min. 65 Mihu), Lică. A arbitrat corect Gheorghe Popovici (București).
r

Ionel ȚABREA

Steaua — U.T.A. 3—0; Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 5—1; „Poli" Timișoara — „U“ Craiova 0—2 ; Jiul — F.C. Constanța 0—1; „Poli" Iași — C.F.R. Cluj 1—0; „U" Cluj — Sportul studențesc 2—1 ; S.C. Bacău — Petrolul 1—0 ; F.C. Argeș — C.S.M. Reșița 1—1; Steagul roșu — Rapid 1—0.
viitoareC.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița; Rapid — „U“ Cluj; Steagul roșu — F.C. Argeș; U.T.A. — Dinamo ; Sportul studențesc — S.C. Bacău; „U“ Craiova — „Poli" Iași; „Poli" Timișoara — F.C. Constanța ; Petrolul — Jiul; A.S.A. Tg. Mureș — Steaua.
• Ui„Cupa Eliberării

la popice
a.c., arena de popice „Viscoza" Lu
de popice organizat de Consiliul mu- 

,Cupa Eliberării". Au participat

Duminică, 19 august 
peni a găzduit un concurs 
nicipal al sindicatelor și dotat cu „Cupa Eliberării". Au participat 
două echipe feminine aparținînd asociației sportive „Viscoza" 
din localitate.

întrecerea s-a desfășurat la proba de 100 bile mixte, iar 
echipele au fost formate din jucătoare legitimate și nelegitimate. 
A ciștigat echipa alcătuită din jucătoarele Eleonora Morar (361), 
Luciana Polak (268), Angela Vasile (217) și Ioana Strinu (335 
p.d.) care au totalizat 1 181 p.d. față de echipa adversă, care a 
reușit numai 1 148 p.d. Cele mai bune jucătoare au fost Eleonora 
Morar 361 p.d., Ioana Strinu 335 p.d., de la învingătoare și Ița 
Meszaroși 331 și Elena Rozek cu 302 p.d., de la echipa invinsă. 
Revelația competiției a constituit-o pioniera Margareta Kovacs, 
care numai la 11 ani ai săi a dovedit aptitudini deosebite pentru 
acest sport. De altfel, însuși rezultatul de 281 p.d. cit a totalizat 
din cele 100 bile mixte, spune extrem de mult.

La finele competiției delegatul Consiliului municipal al sin
dicatelor a oferit echipei ciștigătoare diplome și „Cupa Eliberării".S. BĂLOI

MARTI, 21 AUGUST 1973

FOTBAL, DIVIZIA C
ȘtiințaIn cea de-a doua etapă din noul campionat de fotbal, Știința a susținut primul său meci pe teren propriu în compania proaspetei divizionare C — Metalurgistul Sadu.Apărută într-o formulă nouă, în urma plecării unor jucători de bază ca Grizea, Ștefan, Alexandroni, Zăvălaș și alții, echipa studenților din Petroșani a reușit să se im- ■pună în partida de duminică, realizînd o victorie categorică: 5—0. Este drept că această victorie la scor a fost facilitată și de comportarea modestă a oaspeților care, în cea mai mare parte a meciului, nu au făcut altceva decît să caute să primească cît mai puține goluri. Abia spre sfîrșitul parti-

Metalurgistul Sadu 5-0dei, el au reușit să echilibreze oarecum raportul de forțe și să șuteze mai cu curaj la poarta lui Berindei.Jocul, în general, nu s-a ridicat la nivelul așteptat, ambele echipe j nînd mai mult accentul pe luptă dîrză pentru balon.
spectacular pu- ! O O notă bună pentru linia de a- tae a Științei, care a știut șă imprime un caracter ofensiv acțiunilor sale, să speculeze greșelile din sistemul defensiv al formației din Valea Sadului.Partida începe în nota de dominare a gazdelor, care în minutul 20 reușesc să deschidă scorul prin Rusu, în urma unei lovituri cu capuL După

ce în minutele 23, 30 și 33 Nă- dășan, Gruia și respectiv, Gudei greșesc de puțin tinta, Rotea expediază balonul în bară, de unde apoi, ricoșează în plasă : 2—0. Cu cinci minute înainte de sfîrșitul primei reprize, Predulescu de la talurgistul șuteazâ și portarul Berindei dificultate.In cea de a doua jocului, studenții continuă aibă inițiativa și în minutul 62 ei își măresc avantajul prin Gulea, care a pasă ideală a La un presing tînărul Gulea < careu de către advers. Lovitura de la 11 metri este transformată impeca-

Me- periculos reține cuparte a să
fructificat o lui Bulbucan. din minutul 72, este faultat în > un apărător

bil de către Bulbucan, scorul devenind astfel 4—O în favoarea Științei. Ultimul și cel mai frumos gol al partidei este marcat de către Gulea în minutul 85, cu un șut de la circa 20 de metri. In minutul 87 oaspeții au ratat înscrierea golului de onoare prin Nica.Arbitrul Ion Bărbos, din Sibiu, a condus corect următoarele formații • ȘTIINȚA : Berindei — Hangan, Radu. Rusu. Burnete (Croitoru), Nâdășan, Bulbucan, Gudei, Gruia (Reisz) Gulea, Rotea. METALURGISTUL SADU : Marcoci — Bană, Benga, Makusz, Predulescu, Popa. Crețu, Matei, nie, Mun- teanu (Paraschiva), Constantin Nica (Vasile Nica).C. MATEESCU
Minerul Lupeni F. O. B. Balș 2-0Toți am crezut că eșecul suferit de echipa minerilor din Lupeni^ (cu 0—3, în prima etapă la Drobeta Tr. Severin) a fost un efemer accident, însă după... parodia fotbalistică pe care ne-au oferit-o duminică, chiar dacă au învins o echipă... nou promovată ne-am dat seama, ca de altfel și conducerea tehnică a echipei, că starea de lucruri existentă constituie un veritabil semnal de alarmă, care nu face altceva decît lovește în bunul renume și tradiția fotbalului din Lu- peni.După plecarea a nu mai puțin de patru titulari la începutul acestui campionat,

s-a Iaantrenorul Th. Mihalache văzut nevoit să recurgă diferite improvizații (în alcătuirea formației) la toate compartimentele. Astfel, apărarea este nesigură, fiind cu regularitate depășită, mai a- les pe partea fundașilor laterali, unde Nemeș este complet lipsit de formă, iar Rus acomo- cuplul Dosan pers- întîm- ce se
se pare că încă nu se dează pe noul post; de mijlocași Polgar — (un tînăr talentat, de pect'ivă) acționează la plare, fără a fi ceea impune —.o legătură permanent utilă între apărare și atac.Ambele echipe au oferit un meci slab, cu numeroase pa-

se greșite, cu mingi aruncate la întîmplare, un ioc plictisitor prin permanenta hărțu- ială dintre apărarea oaspeților și atacul gazleior. Rarele contraatacuri ale oaspeților au fost departe de a constitui un pericol. Doar greșelile copilărești ale... coechipierilor săi (plasament și preluări greșite) l-au pus pe Șarpe în dificultate. Golurile au fost marcate de Broască (min. 26, cu capul în urma unei centrări a lui Cotroază) și de

84. după pe contraatac, ipărâtori). foarte bine Du- (Sibiu).
Moldovan (în min 
ce a scăpat! driblînd doiA arbitrat mitru RadaMinerul: Șarpe — Nemeș, Borcan, Burdangiu, Rus — Dosan. Polgar — Florescu (min. 20 Lucuța), Broască, Cotroază, Lucuța (min. 20 Moldovan).Vasile MOLODFȚ

I 
I însemnare

Ce se întîmplă
cu „cadeții" Jiului ?

lată o Întrebare, pe deplin 
justificată, pe care și-o pun 
iubitorii fotbalului din Valea 
Jiului, care au urmărit cele 
două partide disputate pe 
stadionul din 
către echipa de 
zerve a Jiului. Pe lingă faptul 
că au fost Învinși fără drept 
de apel in ambele meciuri de 
către formațiile Universitatea 
Craiova și, respectiv, F C 
Constanta, „cadeții" Jiului au 
avut o evoluție penibilă pe 
teren, acționlnd la întîmplare, 
fără vlagă, nerespectînd in
dicațiile antrenorului. Așa că 
nu Intîmplător echipa ocupă 
în prezent, ca de altfel și for
mația de... „seniori", a Jiului 
locul codaș în clasament 
Ciudată coincidență I

Noul antrenor al echipei, 
Cornel Cărare, ni se destăi
nuia, cu amărăciune în glas, 
că un exemplu negativ pen
tru cei mai tineri în formație, 
îl dau foștii titulari de la e- 
chipa „mare" cum slnt de pil-

Petroșani de 
tineret-re-

dă, Matei Popescu, Urmeș, 
Gruber.

— Considerîndu-se... lezați 
că evoluează la echipa de ti- 
neret-rezerve, ei își dau aere 
de vedete, se pregătesc su
perficial, nu luptă cu ambifie 
pe teren, li apostrotează pe 
coechipierii mai tineri care 
mai greșesc în timpul jocului.

Intr-adevăr, trebuie făcut 
ceva ca această formație să 
redevină acea echipă care nu 
de mult era aplaudată de 
spectatorii din Valea Jiului, 
ca și din alte orașe din tară, 
pentru puterea sa de luptă 
din teren, pentru locul bun 
practicat. $i să nu uităm că 
această echipă are în rîndu- 
rile sale și tineri care peste 
pufină vreme vor bate la 
poarta consacrării. Așadar, se 
cere mai multă preocupare 
din partea factorilor de răs
pundere ai asociației sportive 
Jiul pentru echipa de tineret- 
rezerve.

G. M.

Minunatelor fapte de muncă și succeselor remarcabile prin care oamenii muncii din întregul municipiu își scriu, cu mîndrie, raportul pentru 23 August, miile de tineri sportivi (nelegitimați sau performeri) din Valea Jiului le adaugă, plini de recunoștință față de partid, nenumăratele realizări în procesul muncii productive, în îndeplinirea sarcinilor de onoare și răspundere cuprinse în Hotărîrea Plena) O C al P.C.R., din 21 februarie — 2 martie a.c., cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului Manifestări sportive de masă de mai mare sau mai mică amploare, tradiționale sau pe cale să devină astfel, fol de fel de competiții la diferite nivele. în întreprinderi și instituții, readuc în atenție, acolo unde era cazul, mișcarea Ir aer liber, sportul ca importantă componentă a e- ducației multilaterale a oamenilor muncii.Ani consemnat (și vom conținu în ziar, cu multă bucurie : ;ate dovezile — și trebuie să recunoaștem că nu sînt puține — de traducere, profundă și rapidă, în viață a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. care a analizat și stabilit. cu precizie și claritate, o rientările și direcțiile viitoare de activitate sportivă. „Ple doarille" pentru frumusețea Iar și utilitatea practicării de către toți cetățenii a formelor simple de mișcare în aer liber, de educație fizică, activitățile recreative (vom enumera aici doar cîteva din marile întreprinderi ale municipiului în care începutul e de foarte bun augur î E. M. Petrila, Preparația Petrila, Pre- 

parația Lupeni, I. F. A. „Viscoza" Lupeni, I. U. M. Petroșani, ș.a.) ne-au întărit convingerea că în acest domeniu tît de important al sportului le masă au fost create toate pr.emisele pentru ca activitatea de viitor să se înscrie pe o linie mereu ascendentă, sportul pentru toți, să-și onoreze eu adevărat numele. Acest în- ■eput de bilanț, însă, în sportul de masă (care, repetăm, e in continuă dezvoltare) nu iste completat cu succese convingătoare înregistrate în sportul de performanță. Per- f0rmerii Văii Jiului, cei care, in fond, duc faima sportului acestor meleaguri în întreaga tară și în străinătate au început, in parte, un nou sezon. Rezultatele obținute la finele precedentei „stagiuni" compe- tiționale (fotbal, rugby, popice, lupte, haltere, echipele Școlii sportive Petroșani) sînt în mai mare sau mai mică măsură, cunoscute de întreaga masă a iubitorilor sportului. In genere, cu unele excepții, se poate aprecia că a- cestea nu au fost, integral, în măsură să satisfacă pretențiile. Divizionara A, Jiul Petroșani a încheiat competiția primului eșalon fotbalistic al (arii pe un loc care nu face •inste acestui puternic deta șament al clasei muncitoare care sînt minerii Văii Jiului și pe care-i reprezintă în prima divizie ; Știința Petroșani și Minerul Lupeni (divizia C) au dat, în acest an, cu... piciorul unor mari prilejuri de a intra în divizia B, deși ar fi avut posibilitatea s-o facă ; rugbiștii de la Știința au etalat o inconstanță îngrijorătoare, ștearsă, dar nu în totalitate, doar pe „ultimii me

tri" ai campionatului, cînd era însă... prea tîrziu pentru a ocupa în final locul meritat; celelalte divizionare B de rug- bi. Știința II și Minerul Lupeni, nu reușesc, de ani de zile să se înscrie pe o orbită evolutivă, zbătîndu-se în anonimat total ; luptătorii de la Jiul Petrila, la primul lor an în A, au evoluat șters, neconvingător ; secțiile de performanță ale Școlii sportive sînt
Sportul de performanță din Valea Jiului

La începutul unui sezon, în care 
se așteaptă un viguros pas înainte

viabile doar prin cîteva meritorii rezultate ale unor schiori, tenismenei Eva Ferenczi, ale luptătorilor și unor atleți ; despre echipa de handbal feminin (divizia B) Jiul Petroșani e inutil să mai discutăm, ultimele reprezentante ale handbalului acestor locuri în divizie, afișînd pe întregul parcurs al campionatului o... paloare dezarmantă, meciurile lor fiind adevărate mostre ale unei crase lipse de preocupare pentru prestigiul culorilor clubului. In acest „peisaj" o notă „discordantă" a făcut-o doar echipa de popice Jiul Petrila care, tot la primul an în divizia A, a reușit o performanță mai mult decît 

meritorie — locul 5 pe țară...Dacă, la sfîrșitul sezonului trecut, situația divizionarelor noastre s-a prezentat în felul expus mai sus și întru justificarea acestor rezultate își mai pot găsi locul unele... contraargumente (firește, în măsură doar să acopere „suprafața", esența lipsurilor ră- mînînd în... picioare I), să vedem cum a fost abordat noul sezon, cum sînt pregătite să

„atace" frontal un nou an al performanțelor sportivii component ai echipelor noastre divizionare.Mai întîi despre cei ce deja au intrat în focul „bătăliei" adică despre fotbaliști. Startul echipelor noastre în noul campionat nu e prea fericit. Jiu) a debutat cu... stîngul și se vede că merge tot așa, după cum a confirmat-o și infringe rea de duminică (oare pînă cînd ? !), Minerul Lupeni cu o înfrîngere categorică, (duminică reușind o palidă victorie în fața unor modești debutant' în campionat), Știința Petroșani tot cu stîngul, (succesul de duminică, la scor, lasă să 

se întrevadă un eventual reviriment). Semnificativ nu ni se pare faptul că, în deplasare, cele două divizionare C au „clacat". Aceasta se poate... în- tîmpla oricui! Jocul prestat insă și scorul final, uneori, spun mult. Și spun, în primul rînd, că cele trei divizionare nu au pornit la drum (o spunem aceasta acum, nu cînd va fi prea tîrziu) animate 

de marea dorință de a sălta deasupra reușitelor de pînă acum, de a ținti marea performanță, de a nu se mai zvîr- coli în ghearele anonimatului. Au pornit „la lucru" pentru că trebuiau să facă acest lucru, fără marele elan al începutului unei trebi pe care și-o doresc bună, cu aripi., scurte, parcă plouate, ca ale unui pui de zburătoare încă nehotărît dacă e cazul să părăsească cuibul...Jiul putea, a fost clar pentru oricine, cîștiga meciul cu eraiovenii, la Reșița golul lui Stoian iar trebuia să deschidă marea supapă a dorinței de victorie; Știința a pierdut ia 

Ștrehaia pentru că, probabil, în ultimele minute celor din teren nu le venea să creadă că pot „smulge" un „egal" ; Minerul Lupeni a cedat inadmisibil de ușor la Drobeta Turnu Severin, pentru că s-au deplasat acolo „elevii" lui Mihalache convinși că vor fi în- frînți dinainte, pentru că „momentan" echipa nu „merge". Ceva din optimismul, 

exacerbat chiar (specific „magului" Herrera al marilor e- chipe (care, niciodată nu s-au... născut mari, ci au devenit) lipsește divizionarelor noastre. Cîndva, antrenorul Theodor Radulescu implantase în echipa rugbiștilor de la Știința convingerea că nu au de ce să se teamă în fața unui adversar, că orice „XV“ advers poate fi înfrînt. Rezultatele se cunosc — la sfîrșitul turului Știința era pe primul loc. Se pare că și antrenorul actual al rugbiștilor noștri, C. Băltă- rețu, va merge pe același drum croit cu greu. E bine. „U“ Timișoara a cîștigat, în urmă cu un an, campionatul națio

nal de rugbi cu doar un singur mare jucător în formație. Au vrut să fie primii și au reușit. Cu sfaturi, cu muncă îndelungată, perseverență, cu dăruire exemplară. Exemple asemănătoare se poi da oricîte. Pentru că există Principalul este să vrei să zvicnești din mediocru, să încerci zborul spre înălțimi, să-ți placă acel aer al vîrfurilor de clasamente (care priește oricui 1 și să faci tot ce-ți stă în putință pentru a cuceri „fotoliile" u- nei competiții, de unde — orice s-ar zice — se vede mult mai bine „spectacolul" (adică valoarea)....Toată vara popicarii petri- leni s-au pregătit cu asiduitate. Au la activ un loc 5 pe țară și nu concep să nu-l îmbunătățească Ambiție I Demnitatea de a te afla acolo unde crezi că poți să te afli Luptătorilor de la Petrila nu are cine să le insufle ambiție, se vor mulțumi și în continuare să se ..bălăcească" într-un loc tulbure și periferic, cînd alături apa cristalină a valorii îi așteaptă, îi cheamă! La Școala sportivă Petroșani există posibilități mari pentru ca activitatea să ia o turnură foarte favorabilă Aceleași ambiții „scurte" planează însă dea supra întregii munci ce se desfășoară aici. Neîncrederea în forțe e strigătoare la 'cer. Răsar „flori" de rară savoare amintind tuturor că sol fertil există, nimeni nu se preocupă să determine aici apariția unui întreg „covor floral" și nu doar a unor „margarete" între mărăcini !O preocupare mai intensă pentru testarea elevilor din care se vor recruta viitorii performeri se cere și aici și în 

orice club sau asociație sportivă din Valea Jiului. Vasile Mărgulescu, antrenorul hand- baliștilor de la Știința a mers pe această direcție și a readus handbalul Văii Jiului în divizia B. La fel se procedează acum și la echipa de rugbi Minerul Lupeni. Inspirate, dar atît de rarisime se dovedesc și titularizările unor tineri în echipele noastre divizionare Nițu și Selimessi au dat satisfacție la Jiul; Știința a promovat cîțiva juniori de real talent; Minerul Lupeni însă nu are asemenea juniori, pentru că preocuparea pentru creșterea lor a fost a- nemică de cînd se știe, în preajma campionatului antrenorul fiind nevoit să lanseze ..S.O.S “-uri disperate, nemai- avînd la dispoziție nici măcar 11 fotbaliști..Concluzionînd — sportul de performanță al Văii Jiului are nevoie de „stimulentul" tinereții Oamenii muncii din Valea Jiului, iubitori ai -portului, tineretul nostru care-a potențat cu vigoare sportul de masă așteaptă de la performerii săi rezultate de valoare. Așteaptă un sensibil pas tna- inte Nu ne mai mulțumim cu orice Dorim să fim sus, cît mai sus Dorim să scrutăm înălțimile, să ne mîndrim eu toții cu echipele noastre Și cerem acest lucru pentru că există posibilități. Dacă acestea ar fi palide — ios pretențiile — i-am lăsa pe „ai noștri" să-și vadă liniștiți de „treburi", să șl pregătească în tihnă performanțele Dar, re- oetăm, a sosit momentul ca acestea, marile performanțe, să fie scoase pe piață ' Le așteptăm I V. TEODORESCU
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Va fi satisfăcută mai devreme O clădire cu multe
„setea“ de apă a Petroșaniului ? destinații

(Urmare din pag. 1)

pe traseu. A fost’ atacat recent tronsonul din spatele gării Livezeni, de 1,5 km, iar alte tronsoane se află în faze avansate de execuție. Conducerea șantierului a avut în vedere și a acordat o atenție deosebită lucrărilor aferente cu grad ridicat de dificultate. Astfel, supratraversarea Jiului de vest, la Iscroni, este executată în proporție la sută ; subtraversarea lei în dreptul autobazei a fost făcută încă în trecută, cînd pămîntul înghețat; se lucrează în prezent la supratraversarea Jiului de est, la Livezeni. Forțe umane și mijloace tehnice a- decvate sînt, de asemenea, concentrate la porțiunea de urcare și coborîre de la stația de rupere a presiunii de ia Coroești. In cinstea zilei de E3 August, pentru a răspun
de chemării adresate constructorilor de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncitorii și tehnicienii lotului de alimentări 
cu apă al I.L.H.S. au intensificat ritmul de lucru pen-

de 90 șose- I.T.A. iarna era
supratra- Jiului de vest, efec- probelor de presiune 2 000 m.l. apaduct, a- la zi a unor lucrări

(Urmare din pag. 1)cu apă a orașului Petroșani. Aici s-au montat 50 de cupole de beton și 40 metri conductă. Ca de obicei, realizări dintre cele mai bune au obținut brigăzile conduse de Gheorghe Grigoraș și Lavric. Constantin
HR La extinderea nizarea I. U. șani, la complexul ție Livezeni, la

și moder- M. Petro- de extrac- preparația
Duminică,
șantierele

municipiului

tru ca în cursul lunilor august și septembrie să recupereze toate restanțele și să devanseze termenul de punere în funcțiune a conductei. Angajamentul lor in întîmpi- narea sărbătorii de la 23 August prevede, între altele, montarea unor tronsoane în- sumînd încă 1 300 m.l. de conductă, terminarea versării tuarea la încă ducerearestante.L-am rugat pe interlocutor să nominalizeze aceste restanțe, să evidențieze cauzele lor și măsurile la cate s-a gîndit.— In ce privește volumul de conductă montată, avem ceva făcut în plus față de prevederile planului fizic. De asemenea, am realizat prevederile planului valoric. Restanțele se înregistrează la unele lucrări auxiliare cum ar fi căminele de golire, căminele de dezaerisire și cele pentru vanele de linie. Men- ționz legat de aceste restanțe că, în mare măsură, ele sînt o consecință a neaprovizionă- rii la timp a șantierului de către furnizorul cu vanele de presiune aferente la aceste cămine. Avînd ca termen de sosire pe șantier primele luni ale trimestrului II, o parte din aceste vane (9 bucăți) ne- au sosit abia în 2 august. Totodată, a avut repercursiuni negative asupra mersului normal al activității noastre și defectarea automacaralei folosită împreună cu alte utilaje Ia lansarea conductei în șanț. Acestea sînt, alături de unele lipsuri proprii în ce privește disciplina muncii cauzele ritmului nesatisfăcă- tor de lucru din luna iulie. Acum aceste deficiențe sînt remediate. Respectăm într-o mai mare măsură ritmul de 50 m. conductă montată pe zi ; dacă nu realizăm azi a- tît, mîine trebuie să recuperăm rămînerea în urmă. Așa că media realizării zilnice rămîne 50 m. Pe măsura sosirii vanelor, vom ataca ca

minele respective și astfel vom recupera în august— septembrie restanțele.In cadrul discuției purtate în continuare, șeful lotului, maistrul Valeriu Boantă, s-a declarat mulțumit de sprijinul acordat șantierului ori de cite ori a fost nevoie de către Comitetul executiv al Consiliului popular municipal, de grupurile numeroase de 'tineri din Vulcan și alți cetă țeni, care au adus contribuții valoroase la contrueția conductei. Dată fiind importanța deosebită a acestei lucrări, necesitatea punerii ei în tunc- țiune cît mai curînd cu putință, este de datoria beneficiarului direct — E.G.C. —, a întreprinderilor, îndeosebi din Petroșani, a organizațiilor de masă și obștești, a tuturor cetățenilor din cartierul Aeroport, ca beneficiari de fapt, să acorde, Ia solicitare, tot sprijinul ce-1 pot da șantierului în realizarea unor lucrări care condiționează punerea în funcțiune înainte de termenul ■ planificat a conductei. Sarcina conducerii lotului de alimentări cu apă al I.L.H.S., în acest sens este de a solicita și organiza rațional acest sprijin îndoială, tinerii, și întreprinderile da șantierului.înainte de a t'imă întrebare terlocutorului : puteți da locuitorilor cartierului Aeroport — primii care vor beneficia de îmbunătățirea aprovizionării cu apă — în legătură cu termenul de punere în funcțiune a noii conducte ?— Menținînd în continuare, în cinstea zilei de 23 August, ritmul de lucru bun de acum, avînd certitudinea că ne vor sosi și materialele (vanele) necesare, apreciez că sîntem în măsură să devansăm termenul de punere în funcțiune a conductei cu 15 zile față de prevederile de plan, deci să începem să furnizăm apă locuitorilor din Petroșani la 1 decembrie 1973.

In clădirea veche a Școlii generale nr. 5 (Bărbăteni) s-a amenajat o sală cu dublă destinație — sport și spectacole. Sala a fost dotată cu scenă și urmează să primească aparatura necesară desfășurării exercițiilor de educație fizică. Geamurile vechi ale clădirii au fost înlocuite cu altele mai mari. Tot aici s-a amenajat o sală în care se vor ține orele de menaj cu elevele de la școala generală și alte două săli de clasă. In incintă se mai construiește și o anexă pentru atelierul — școală, un a- telier electromecanic și de lăcătușerie care, în anul școlar 1973—1974, urmează să fie înzestrat, prin autodota- re, cu aparatura necesară.
(Urmare din pag. 1)

au cunoscut
animația
unei zile
obișnuite 
de lucru

Lupeni, la stațiile de ventilatoare Bonei și Planir ca și la alte puncte de lucru constructorii și montorii șantierului Petroșani al T.C.M.M. au muncit cu deosebită rîvnă pentru recuperarea grabnică a unor rămîneri în urmă, pentru respectarea termenelor de predare a importantelor obiective industriale din Valea Jiului.In sprijinul lor, pretutindeni unde a fost nevoie, au fost prezenți mecanizatorii u- nității S. U. T. Iscroni a T. C. M. M. Printre ei tractoristul Nicolae Revnic, buldozeristul Ioan Bit, exca- vatoristul loan Radu, automa- caragiul Traian Stelescu.

pe care, fără cetățenii cît îl vor acor-încheia, o ul- adresată in- ce asigurări

POȘTA JURIDICĂ

Ia nu de ca-

MIHAI COSTACHE — Lonea, str. M. Eminescu, bl. A-4, ap. 17: Conform dispozițiunilor Codului muncii, puteați să vă păstrați dreptul de continuitate locul de muncă, dacă lipseați mai mult de 60 zile de la lucru pentruzul dv. Dar vi s-a desfăcut contractul de muncă la data de 12 septembrie 1966 și ați fost reangajat la cerere, în data de 11 ianuarie 1967, deci după un timp de 3 luni și 24 de zile lucrătoare.La păstrarea dreptului de vechime, aveați posibilitatea numai în cazul că vi s-ar fi desfăcut contractul de muncă în urma încetării activității întreprinderii unde ați lucrat sau dacă, după un concediu medical, v-aji fi încadrat în muncă cu o întrerupere de pînă Ia 3 luni de zile. In concluzie, Exploatarea minieră Lonea, a procedat legal în soluționarea cazului dv. în legătură cu modul de reîncadrare în muncă.Valoarea producției rea- lizată de constructorii o- biectivelor social-culturale din Valea Jiului și Grupului de șantiere T.C.H. intr-o singură zi — cea de duminică — este echivalentul a trei apartamente. Oriunde există front de lucru deschis, zidarii, montorii de prefabricate, dulgherii, pairchetarii, fierarii-beto- niști, mozaicarii, zugravii, macaragii, ceilalți muncitori ai șantierelor s-au aflat. Ia locurile lor de muncă.La școala în construcție din Petrila, în cartierul Aeroport din Petroșani, la Vulcan și Lupeni echipele de constructori puteau fi întîlnite acolo unde sînt zilnic prezente — pe schele. Intre ei formațiile de lucru conduse de Nicolae Neagoe. Nicolae Căplescu, Bela Csokor, loan Hoșvath, Iosif Vass, Marin Dragu, Alexandru Tufan, Constantin Rîș- neț, Mihai Dudaș, Iuliu Varga și Constantin Ebîncă.

< ALEXANDRU RUGA— Bănița, cantonul C.F.R.:

Conducerea școlii v-a aplicat amenda legală, respec- tînd prevederile H.C.M. nr. 2 595/1968, pe considerentul că nu v-ați trimis copilul la școală. Această faptă s-a repetat și prelungit în timp și, astfel, vi s-au aplicat două amenzi de cite 150 lei.Lipsa de respectare a dispozițiilor legale de către dv. în legătură cu trimiterea copilului la școală a fost confirmată și de organele Consiliului popular comunal Bănița și organul de miliție unde ați fost chemat pentru acest caz.Nu au fost trecute roate datele dv. personale pentru că nu ați prezentat buletinul de identitate directorului școlii.In fond, amenda este legală și temeinică. Lipsa de formă, respectiv rea tuturor datelor nale din buletin, nu stituie o nelegalitate tru aplicarea amenzilor față de persoanele care nu respectă întocmai dispozițiu- nile legale.• Iosif VARGA, procuror

netrece- perso- con- pen-

rii cărbunelui din pilierul Valea ArsuluiLa toate pe larg, cu ve privind i oamenilor Dan Surulescu, directorul tehnic al minei, în darea de seamă prezentată în fața reprezentanților salariaților. Un raport „de adîncime", conceput în mod critic și autocritic, care, pe o largă claviatură de probleme a reușit trecerea în revistă a tuturor compartimentelor minei, găsind locul tuturor evidențierilor și criticilor necesare, nu putea să nu invite la o dezbatere situată la același nivel de răspundere. Pe un alt plan, rod al consultării largi dintre specialiștii minei și oamenii de Ia front, proiectul de măsuri propus adunării a cuprins întreaga problematică ce se află în atenția comitetului, atît de ordin tehnic — organizatoric (cu prioritate amintim în a- cest sens, preocupările pentru introducerea unui complex cu înalt grad de mecanizare și de mare capacitate, cu tăiere mecanică și susținere modernă în stratul 13) cît și de ordin economic, pentru asigurarea eficienței întregii activități, sau social, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă ale minerilor.Profunzimea dării de seamă și a proiectului planului de măsuri, multilateralitatea lor au canalizat, de la bun început, dezbaterile pe un făgaș optim. Reprezentanții salariaților au înțeles că menirea lor nu este aceea de a inventaria greutățile sau neajunsurile ce mai persistă pe alocuri, ci, de a căuta cum anume pot fi eliminate acestea, prin strădanii proprii, cum poate fi canalizat, orientat potențialul muneă sau de gîndire al cărei formații de lucru, fiecărui compartiment al nei pentru continua îmbunătățire a producției și a muncii. Astfel, în locul unor înșiruiri aride a greutăților am fost martorii căutărilor de soluții, participării active, în sensul deplin al expresiei, la conducerea treburilor economice ale unității.Primul vorbitor, maistrul minier principal Petru Todor, din cadrul sectorului I, a înaintat comitetului oamenilor muncii un număr de opt propuneri. Desigur nu numărul contează, ci esența lor, aria diversă în care au putere de influențare : ușurarea muncii fizice a minerilor la orizontul 590, puțul nr. 1, prin montarea unui împingă- tor pe linia goalelor, introducerea din timp a apei potabile pentru locurile de muncă vi-

i și altele.acestea s-a referit detalii semnificati- aportul comitetului muncii, inginerul

de fie- sau mi-

(Urmare din pag. 1)

itore, echilibrarea forțelor calificate, între sectoare și altele. Al doilea vorbitor, maistrul minier Constantin Popescu, de la sectorul III, a făcut două propuneri (privind măsurile ce trebuie luate pentru reducerea fluctuației, a nemotivatelor și creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru), pentru ca cel de-al treilea înscris la cuvînt, inginerul Nicolae Radu, director cu dezvoltarea, să ridice nivelul dezbaterilor la ordinul cîtorva' „milioane de lei valoare". Desigur, am recurs la o exprimare metaforică, dar e singura capabilă să sintetizeze esența celor exprimate de vorbitor. Preocupările compartimentului dezvoltare sînt multiple,
Maturitate, 
răspundere

pentru
îndeplinirea
sarcinilor

ele sugerînd imaginea unor autentice eforturi de concepție inginerească pentru luarea a- celor măsuri care să conducă la sporirea producției de cărbune, asigurarea punerii în funcție la termen a unor noi capacități, la creșterea gradului de folosire a mașinilor-u- nelte, conform indicațiilor conducerii de partid. Prin prisma celor exprimate de vorbitor s-a întrezărit imaginea e- forturilor continue de gîndi- t-e, depuse în primul rînd, pentru reducerea eforturilor fizice din abataje.Am consemnat apoi, rînd pe rînd, problemele calității producției, ale eficienței activității economice și educației sa- lariaților, ridicate de mai mulți mineri, între care Gheorghe Buță, loan Lazăr, Vasile Cer- ceza și Ioan Homescu, de la sectoare de producție, investiții și transport, de maiștrii minieri loan Iepure, Mihai Constantin și loan Pașca, de alți șalariați, ca de exemplu lăcătușul Petru Adam, mecanicul Francisc Silvester, ca și problemele ridicate cu multă combativitate de tovarășul Gheor-

ghe Săcăluș, secretarul comitetului de partid pe mină. Repetăm, nu am consemnat vorbitori (pentru, sau prin cele discutate) ci probleme, ridicate de șalariați, în jurul cărora există reale frămîntări de a li se regăsi rezolvarea. Nu avem, acum la cîteva zile de la dezbatere, imaginea unor confruntări între șalariați, între reprezentanți și comitet, ci imaginea strădaniilor comune pentru soluționarea tuturor neajunsurilor — mari sau mici — care există la o unitate carboniferă. Dacă la aceste strădanii adăugăm rezultatele concrete obținute de colectiv, de la dezbaterea precedentă, sau ca urmare dezbaterii precedente, avem imaginea completă a preocupărilor colectivului, a interesului larg al salariaților minei care converg spre un singur scop: îmbunătățirea, perfecționarea activității minei Vulcan.Ne facem, la sfirșitul acestor rînduri, datoria de a consemna aprecierile pozitive făcute la adresa comitetului oamenilor muncii, reprezentanților salariaților și întregului colectiv al Exploatării miniere Vulcan,1 recomandările a- dresate celor prezenți la dezbatere de către tovarășul Constantin Dumitrescu, secretar al comitetului județean de partid.— Maturitatea cu care au fost discutate problemele minei, a arătat tovarășul Constantin Dumitrescu, răspunderea cu care participants la discuții s-au străduit să găsească soluționări pentru multe probleme ale colectivului, dovedesc din capul locului că adunarea generală nu s-a întrunit pentru a aduce elogii comitetului, ci pentru o temeinică analiză, pentru găsirea de noi căi ale valorificării resurselor interne ale colectivului, cu intenția, mărturisită încă din darea de seamă, de a face un salt calitativ în activitatea din semestrul II și anul următor. Ceea ce se recomandă comitetului, reprezentanților salariaților este de a persevera pe linia acestor preocupări, pe linia întăririi controlului asupra îndeplinirii ho- tărîrilor adoptate de adunarea generală, astfel ca fiecare măsură propusă — fie prin proiectul planului, fie de către vorbitori — să prindă viață, să determine un plus de eficiență a activității minei.Despre colectivul E.M. Vulcan ar fi mult de spus. Ceea ce îi e caracteristic la această oră, este angajarea colectivului, sub îndrumarea comitetului de partid pe mină și a comitetului oamenilor muncii, pentru continua perfecționare a activității productive și de pregătire a viitoarelor capacități de producție ale minei.
D»

Cutremur
de pămîntUn cutremur de pămînt avînd o intensitate de gradul 6 în epicentrul său situat la curbura munților Car- pați — zona seismică Vran- cea — a fost înregistrat luni 20 august în jurul orelor 17,19 la aparatura seismo- grafică de la Institutul de geofizică aplicată din București.După cum ne informează specialiști ai sectorului seismologie de la acest stitut, cutremurul este preciat ca fiind cel mai ternic care a ultimii cinci noastră.

dein-a-pu- înavut locani în țara
(Agerpres)

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

„lle ce or fi amuțit

televizoarele ?“Răspunzînd la nota critică publicată în ziarul nostru din 14 iulie a.c., sub titlul de mai sus și la scrisorile adresate redacției de către numeroși cititori, nemulțumiți de frecven- . tele întreruperi în emisiunile programelor TV., Direcția de radio și televiziune Timișoara ne comunică, sub semnătura directorului-inginer Eugen Eșanu, următoarele i„Sesizările arătate sînt juste, numărul și durata întreruperilor în emisie crescînd mult față de perioadele anterioare, în special în prima jumătate a lunii iulie 1973.Vă facem cunoscut că translatorul de televiziune din Paring recepționează semnalul de Ia alt translator de televiziune, ambele unități fiind fără personal de deservire. Din această cauză deranjamentele nu se pot remedia imediat, datorită timpului necesar de informare și deplasare a persoanelor de intervenție din zonă, care au în supraveghere și alte unități similare.Deranjamentele s-au produs ca urmare a descărcărilor atmosferice puternice din luna iulie, care au provocat o se-

rie de avarii atît în rețelele de alimentare cu energie electrică ce deservesc aceste translatoare, cit și în echipamentele celor două translatoare. Astfel, din numărul total de șapte întreruperi din perioada amintită, trei întreruperi se datoresc lipsei de energie electrică la translatoarele respective, iar patru întreruperi șe datoresc avariilor aparata- jelor de telecomunicații în urma supratensiunilor în rețelele de energie electrică apărute ca urmare a descărcărilor atmosferice.In ceea ce ne privește, vom urmări în permanență buna deservire cu program de televiziune a orașelor Petroșani și Lupeni, intervenind ori de cite ori, va fi nevoie pentru asigurarea unei recepții de calitate'1.Am redat în întregime răspunsul conducerii Direcției de radio și T.V.' Timișoara. Ceea ce satisface în acest răspuns este fonul autocritic, an- gajant, ținînd seama de largul interes ce-1 prezintă problema calității emisiilor pentru cititorii noștri, pentru întreaga populație a Văii Jiului.
Exploatarea de gospodărie 

comunală Petroșani
Angajează urgent

R Șoferi pentru conducere 
autobuze.

Antonescu ne-au dus la cea mai 
neagră mizerie".

Roadele unei atît de bogate 
propagande comuniste nu au în- 
tirziat să se arate... In cursul a- 
nului 1943, după ce semnalează 
că marea majoritate a muncito
rilor din această parte a județu
lui nutresc idei comuniste, poli
ția din Lupeni atrăgea atenția că 
minerii urmăresc cu multă sim
patie situația frontului ce s-a 
schimbat foarte mult față de 
anul trecut (1942) și că așteap
tă cu nerăbdare eliberarea ță
rii de sub jugul fascist. Din ma
joritatea localităților județului 
autoritățile „culeg" manifeste in
titulate : „Vrem alungarea nem
ților din țară". In același an, 
Biroul de siguranță din Deva 
informa chestura de poliție că : 
„soldații și ofițerii români, fără 
tragere de inimă sînt tîrîți pe 
frontul de răsărit, pentru o cau
ză străină de interesele popo
rului" și că „soldații români se 
opun de a mai lupta pe frontul 
de răsărit".

Una din acțiunile muncitorești 
care a reținut atenția opiniei 
publice a constituit-o greva 
muncitorilor de la Societatea mi
nieră „Mica" din Brad, de la 
sfrișitul anului 1941. Ca și în ce
lelalte centre din județul Hune
doara, comuniștii din Brad au 
desfășurat o activitate susținută, 
prin munca de la om la om, cit 
și prin răspindirea de manifeste 
care au mobilizat minerii de la 
exploatările susnumitei societăți 
la acțiuni de masă revendicati
ve și la grevă. Astfel, la 26 sep
tembrie 1941, minerii de la 
Musariu și Brădișor au dat sem
nalul grevelor la aceste exploa
tări și refuzind să intre la lucru, 
s-au îndreptat in masă spre ad
ministrația societății din Brad 
cerind mărirea salariilor, distri
buirea de bocanci și pentru cei 
ce nu sint mobilizați pe Ioc, in 
special pentru tineret. Această 
presiune a muncitorilor 
direcției a determinat ca 
le lor să fie acceptate 
discutare și soluționare.

Nesatisfacerea revendicărilor 
formulate și arestarea celor opt

muncitori au determinat declan
șarea, intre 31 octombrie - 1 
noiembrie a aceluiași an, a unei 
noi greve. In loc să treacă la 
satisfacerea revendicărilor for
mulate de muncitori și de data 
aceasta Direcția societății „Mi
ca", folosindu-se de forțele re
presive, obligă pe muncitori să 
reia lucru. Acțiunea întreprinsă 
da autorități și arestarea a incă 
patrusprezece mineri ii indirjeș- 
te și mai mult pe muncitori, ceea 
ce duce la izbucnirea grevei din 
19 decembrie 1941. De data a- 
ceasta greva s-a extins la toate 
minele societății, in timpul gre
vei a fost aleasă o delegație

difuzate manifeste cu următorul 
conținut : „Muncitorime mineră, 
de 1 Mai cereți 8 ore de lu
cru, că voi lucrați 16", „Vrem sa
lariu mărit I" „Vrem pace cu so
vieticii !“, „Jos Antonescu !".

Alături de muncitori, in acești 
ani s-au ridicat la luptă mase 
din ce in ce mai largi de țărani 
și alte pături sociale. O relatare 
oficială a autorităților locale a- 
rată că „se observă mari ne
mulțumiri in rindurile muncitori
lor din orașul Hunedoara și din 
alte localități și centre urbane, 
ba chiar și în alte straturi".

In vara anului 1944, autorită
țile semnalau în întregul județ

român, deschizînd o nouă epocă 
în istoria țării noastre, epoca 
revoluției populare. Vestea îm
bucurătoare s-a răspîndit cu 
repeziciune in întreaga țară, ma
sele populare alăturîndu-se cu 
entuziasm insurecției.

La 25 august 1944 la Batiz'are 
loc dezarmarea unei formațiuni 
militare germane.

La numai trei zile de la înce
perea insurecției antifasciste, la 
27 august 1944 Comitetul 
județul Hunedoara al 
Patriotic Antihitlerist, 
ză populația prin mii 
feste că : „Dictatura 
nală și antisocială a

din 
Frontului 

informea- 
de mani- 
antinațio- 
lui Anto-

Muncitorimea hunedoreană alături de
întregul popor, împotriva războiului

ST.

asupra 
cereri- 
pentru

ca

care a prezentat revendicările 
muncitorilor în fața administra
torului. Sub presiunea acțiunii 
muncitorilor, direcția a fost o- 
bligată la 20 noiembrie să sa
tisfacă parțial cererile formula
te de greviști.

Munca de propagandă desfă
șurată de comuniști a avut un 
deosebit efect și în rindurile si- 
derurgiștilor de la Hunedoara și 
Călan, care prin sabotarea pro
ducției de război au făcut
aceasta să fie la un nivel scă
zut in tot timpul războiului hit
lerist.

Ca urmare a rezistenței și a 
sabotajului organizat in cursul 
anului 1944, se produce o vizi
bilă scădere a producției in 
toate ramurile. In rindul mine
rilor și siderurgiștilor se desfă
șoară o tot mai largă activitate 
de propagandă comunistă. Ma
nifestele partidului comunist a- 
duceau în rindul muncitorilor lo
zincile actuale de luptă. Astfel 
in noaptea de 26 spre 27 apri
lie 1944, la Aninoasa, la secto
rul 3 Priboi și 3 Piscu, au fost

puternice agitații. In raportul 
din 22 iunie 1944, spre exemplu, 
Comisariatul de poliție din Pe
troșani reliefa : „Comuniștii au 
dese întruniri in diverse case 
conspirative in cadrul cărora dis
cută sarcinile ce le stau in față 
pentru următoarele luni". Efer
vescența revoluționară ce carac
teriza starea de spirit a munci
torimii de pe aceste meleaguri 
purta în vine înțelegerea adîncă 
a evenimentelor petrecute pe 
front, nerăbdarea cu care se aș
tepta sfirșitul războiului, in- 
frîngerea Germaniei hitleriste. 
„Muncitorii - nota poliția din 
Deva la 22 august 1944, in pra
gul insurecției armate - așteap
tă cu multă nerăbdare căderea 
actualului guvern (antonescian) 
și ura împotriva războiului hit
lerist crește in fiecare zi".

In asemenea împrejurări, după 
cum.se știe, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, la 
23 August 1944 se înfăptuiește 
insurecția națională antifasciste 
armată, care a constituit o coti
tură radicală in viața poporului

nescu a luat sfîrșit. Guvernul 
Blocului Național Democrat... a 
încheiat pacea cu aliații". „Fron
tul Patriotic Antihitlerist - se a- 
rată în manifest - care de mult 
timp duce luptă dîrză 
stringerea tuturor forțelor demo
cratice, pentru eliberarea patriei, 
salută cu bucurie Blocul Națio
nal Democratic și guvernul sal
vării naționale". Rindurile înflă
cărate ale manifestului îndeam. 
nă masele largi la acțiune ară- 
tind că : „întreg poporul strins 
unit trebuie să pună mina pe 
arme pentru eliberarea noastră 
totală de sub jugul nemților co
tropitori". „Numai prin luptă ne 
putem salva - relatează cu ho- 
tărîre documentul. Trebuiesc de
zarmate și internate indată for
țele hitleriste din țară. Agenții 
iiitleriști n-au ce căuta in ar
mata și administrația noastră. 
Trebuiesc dizolvate organizați 
ile nemțești hitleriste din țară. 
Orice opunere a lor trebuie ni
micită fără cruțare. Trebuiesc 
arestați și judecați toți trădăto
rii, slugoii nemților cotropitori.

pentru

I
Trebuiesc imediat eliberați toți 
patrioții din închisori și lagăre, 
toți prizonierii ruși. Trebuiesc i- 
mediat dizolvate toate taberele 
de muncă forțată".

Acestea au fost năzuințele de 
mult dorite ale celor mai largi 
mase populare și iată că la 23 
August 1944, sub conducerea 
partidului, s-a deschis drumul 
spre înfăptuirea lor punind 
păt atîtor suferințe cauzate 
războiul hitlerist.

„Poporul nu e singur - 
subliniază in manifest. Armatele 
vechilor noștri aliați ne ajută la 
salvarea independenței naționa
le. Să privim cu încredere și 
să sprijinim eroica Armată Roșie 
care nimicește nemții hitleriști..." 
Se face apel către soldați, ofi
țeri, țărani, intelectuali, femei, 
tineri și bătrîni, chemind să 
sprijine măsurile reale de sal
vare națională și socială a Ro
mâniei, iar voi : „muncitori cu 
pumnul vostru ajutați eliberarea 
totală a țării și asigurați înfăp
tuirea reală a năzuințelor de
mocratice ale poporului ro
mân".

Fără deosebire de naționali
tate, Comitetul Patriotic Antihit
lerist din județul Hunedoara ii 
chema pe maghiari, germani, 
sîrbi și evrei să întărească „uni
tatea luptei poporului care vc 
realiza egalitatea de drepturi 
pentru toate popoarele conlo
cuitoare". Tot în acele zile fier
binți, prin zeci de mii de ma
nifeste au fost aduse la cunoș
tința maselor largi Apelul Comi
tetului Central al Partidului Co 
munist din România și Apelu 
Comitetului regional din Bana 
al Uniunii Tineretului Comunist 
chemind întregul popor la lup 
‘a împotriva elementelor reac 
ionare și pentru eliberarea țâr- 
le către cotropitorii fasciști.

Prin asemenea acțiuni mase 
e populare din județul nostru î> 
frunte cu muncitorii din Vaier 
iului, Hunedoara, Simeria, De 

va, Brad și din alte localități ai 
adus contribuția lor la lupta e- 
roică și grea pe care Partida' 
Comunist Român a organizat-c 
in adîncă ilegalitate în vederec 
răsturnării dictaturii militaro-fas- 
ciste, a ieșirii țării din războiul 
hitlerist, pentru pace și un vi
itor luminos.

Condițiile de angajare ; să aibă 5 ani vechime 
și să posede carnet de conducere corespunzător.

Salarizarea se face conform prevederilor 
H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12'1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
7-15,30 de la biroul organizarea muncii al întreprinderii cu 
sediul in Petroșani, str. Republicii nr. 31, telefon 1920-1921.

MICA PUBLICITATEVIND vila din Gambrinus, 14 încăperi, garaj, dependințe și teren cu pomi fructiferi.
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Manifestări consacrate Zilei de 23 AugustMOSCOVA 20 Corsponden- tul Agerpres, N. Țrețu, transmite : In parcul central de cultură și odihnă „Maxim Gorki", din capitala Uniunii So- v ietice, a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 29ra aniversări a insurecției naționale antifasciste armate din România, organizată de A- sociația de prietenie sovieto- românâ (A.P.S.R.). Au fost prezenți general-locotenent D. I. Smirnov, Erou al Uniunii Sovietice, V. F. Efremov, general maior in rezervă, veteran al răzdoiuiui antihitlerist, membri ai conducerii centrale a A.P.S.R.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice, colonelul Andrei An- toseak, candidat in științe istorice, a evocat în țața unei numeroase asistențe, semnificația actului revoluționar de la 23 August 1944 in istoria poporului român, a relatat despre succesele dobîndite ue România socialistă sub conducerea Partidului Comunist Român, a subliniat dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre popoarele sovietic și român.Grigore Ungureanu, secretar al agenției economice române din Moscova, a vorbit despre realizările țării noastre în opera de construire a societății socialiste, a subliniat principiile politicii externe ale României.Adunarea din parcul „Maxim Gorki" a fost precedată de un program de muzică și poezio românească.Luni seara, la cinematograful „Mir" din Moscova, au început „Zilele filmului românesc", manifestare consacrată Zilei de 23 August.
itI’RAGA 20 — Corespondentul Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Insurecției naționale antifasciste armate din România, ambasa- dorul" țijrii noastre la Fraga, Teodor Hâș, și atașatul militar col. Petru Rotariu au depus coroane de flori la cimitirul și Monumentul ostașilor români căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei, din localitățile Pustimer și Brno.Membri ai ambasadei și A- genției economice române au depus, de asemenea, cu același prilej, coroane de flori la monumentele și cimitirele eroilor români din Zvolen, Pies- tany, Lucenec, Kromeriz, Banov, Humpolec.*SOFIA 20 — Coresponden- lul Agerpres, C. Amariței, transmite : In orașul Veliko Tîrnovo a avut loc, luni, o a- dunare festivă consacrată a- propiatei sărbători naționale a poporului român Ziua de 23 August.Cu acest prilej, Radka An- ghelova, președinta Comitetului orășenesc din Veliko Tîrnovo al Frontului patriei, și ambasadorul României Ia Sofia, Trofin Simedrca, au vor-

Și de anii intre

bit despre însemnătatea actului revoluționar de la 23 August și despre victoriile repurtate de poporul român, sub conducerea înțeleaptă a partidului său comunist în construcția socialistă. Vorbitorii au subliniat evoluția permanent ascendentă a tradiționalelor legături de prietenie colaborare statornicite \eacuri și dezvoltate în construcției socialiste,popoarele român și bulgar.In încheiere a fost prezentat filmul românesc „Zestrea".
★CANBERA 20 (Agerpres), — Cu ocazia zilei de 23 August, consulul general al României în Australia, Virgil Huțanu, a organizat la Rotmans Theatre din Sidney o seară de filme românești. Au fost prezentate o serie de filme documentare românești.VARȘOVIA 20 — Corespondentul .Agerpres, Gh. Cioba- nu, transmite : Cu prilejul a- niversării insurecției naționale antifasciste armate din România, televiziunea poloneză a prezentat un program dedicat țării noastre. Emisiunea alcătuită în colaborare cu Ra- dioteleviziunea română a cuprins, printre altele, documentarul polonez „Bună ziua. București" și un montaj de actualități în care au fost relevate succesele dobîndite de poporul român în întîmpinarea lei de 23 August.Telespectatorii polonezi urmării, de asemenea, un gat program artistic din care au făcut parte, intre altele piesele de succes ale formațiunii corale „Madrigal", un recital Gheorghe Zamfir și piesa „O scrisoare pierdută" a lui I. L. Caragiale în adaptarea televiziunii poloneze.
★WASHINGTON 20 — respondentul Agerpres, C. A- lexandroaie, transmite : In a- ula Universității din orașul Seattle, statul Washington, a avut loc o manifestare consacrată Zilei de 23 August in cadrul căreia lectorul universitar Mircea Borcilă a vorbit despre succesele obținute de poporul român în cele aproape trei decenii care au trecut de la insurecția națională antifascistă armată. A fost apoi proiectat un film de scurt metraj despre viața universitară in România de astăzi.
★TOKIO 20 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : In marea sală de festivități a ziarului „Asahi Shimbun", din centrul capitalei nipone, a avut loc Juni o seară românească organizată de Asociația de prietenie Japonia — România, cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a zilei de 23 August. Au fost prezenți T. Shimura, președintele Asociației, Shiroo Suzuki, secretar general, prieteni ai țării noastre, numeroși invitați.Ambasadorul României în Japonia, Nicolae Finanțu, a vorbit despre importanța actului istoric de la 23 August

1944, despre realizările obținute de poporul român în anii cc au trecut și despre preocupările lui actuale.Ansamblul „Nipponia", care a întreprins anul trecut un turneu prin țara noastră, a interpretat cu instrumente clasice nipone — cîntece populare românești și prelucrări ale acestora.
★HELSINKI 20 (Agerpres). — La Ambasada Republicii Socialiste România din Helsinki a avut loc o conferință de presă cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate. Constantin Vlad, ambasadorul României în Finlanda, a vorbit despre însemnătatea cestui eveniment poporului român, ocupările actuale internaționale aletie și dezvoltarea relațiilor dintre România și Finlanda pe multiple planuri.

a-în istoria despre pre- interne și țării noas-

Situația din BoliviaLA PA Z 20 (Agerpres). — Fostul ministru al sănătății publice și lider al fracțiunii dizidente a partidului Falanga Socialistă Boliviana (de gu- vernămint), Carlos Valverde Barbery, care a condus grupul de rebeli în încercarea de răsturnare a actualului guvern condus de generalul Hugo Banzer, a reușit să se strecoare din încercuirea forțelor militare și polițienești — informează agențiile Reuter și France Prosse, citind surse o- ficiâle din La Paz. După cum s-a anunțat, Carlos Valverde Barbery, se retrăsese, împreu-
• • •• •••••••■j
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MARȚI 21 AUGUSTPETROȘANI — 7 Noiem brie : Fata bătrînă ; Republica : Cornul de capră ; PE- TRILA : Vacanță la Roma ; LONEA — Minerul: Atentatul ; VULCAN : Prizoniera din Caucaz ; LUPENI — Cultural : Vara bărbaților : Muncitoresc : Silvia.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 5,50 Muzică ușoară ; 6,00 —

„Aurul negru“ 
al Venezuelei

se întoarce acasă
poarta nordică 
continentul sud-

„PrioritateaPerului va de sectorul proprietățiiin economia fi deținută»sociale“LIMA 20 Conducerea economice peruane trebuie să devină domeniul de manifestare plenară a participării populare, a tuturor muncitorilor, principiu fundamental al actualului guvern — a declarat primul ministru al Perului, Edgardo Mercado Jarrin. El a subliniat că, în perioada imediat următoare, prioritatea în economie va fi deținută de sectorul proprietății socia- ic. Autoritățile — a arătat primul ministru — au ca principală sarcină afirmarea și susținerea principiului suveranității poporului asupra resurselor naturale, în baza căruia

(Agerpres). — întreprinderilor exploatarea și valorificarea tuturor bogățiilor solului și subsolului trebuie să servească interesele naționale.Abordînd problema investițiilor de capital străin în diverse ramuri economice peruane, Edgardo Mercado Jarrin a relevat că acestea se vor bucura de garanții din partea guvernului, în măsura în care se vor supune legislației interne în vigoare, contribuind, totodată, la dezvoltarea economică și socială a Perului.In încheierea alocuțiunii sale, primul ministru peruan s-a referit la posibilitățile de extindere a colaborării și cooperării țărilor Americii Latine.

Reluarea 
convorbirilor 

indo-pakistanezeDELHI 20 — Corespondentul Agerpres, Ion Puținelu, transmite : Luni dimineață, au fost reluate în capitala Indiei convorbirile indo-pakistaneze în vederea normalizării relațiilor bilaterale în spiritul acordului de la Simla, din iulie 1972.Noua rundă de convorbiri urmează, la scurt interval, în- tîlnirii de la Islamabad a delegațiilor indiană și pakistaneză, în cadrul căreia au fost abordate probleme referitoare ia implicațiile propunerii a- vansate de India și Bangladesh. cu privire la schimbul de prizonieri și persoane civile între cele trei țări, pentru a se ajunge la o soluționare a problemelor umanitare de- curgînd din conflicul din decembrie 1971.

a*

nunii in împrejurimile Etnei. a provocat avarierea gravă a numeroase case din localitatea Acireale și '■ satele învecinate. Peste 200 de persoane. au rămas fără adăpost. Seismul a provocat, de asemenea, avarii șoselei naționale din apropie-
Controlul asupra 

a tarilor 
T

In prezent, in lume simte acțiunea unui nou climat politic, relațiile internaționale căpătînd un alt caracter, a declarat Alfredo Vasquez Car- rioza, ministrul columbian al afacerilor externe, aflat într-o vizită oficială la Caracas.

A Reprezentanții Turciei și Irakului au încheiat un acord în vederea construirii unei conducte petroliere intre cele două țări. Conducta, care va avea o lungime de 1 126 km, se va întinde în părți aproape egale pe teritoriul celor două țări și va costa aproximativ 375 milioane dolari. Ea vea capacitatea inițială milioane tone pe an și dată în exploatare în 1976.
va a- de 25 va fi anul
Hali,

nă cu 19.0 de rebeli înarmați, într-o zonă greii accesibilă, la 300 km nord-est de Santa Cruz. O telegramă de ultimă oră a agenției Associated Press anunță că efectivele garnizoanelor din Santa Cruz . și Cochabamba, mobilizate în urmărirea fugarilor, au ucis sau capturat marea lor majoritate...Rebeliunea a fost total și definitiv zdrobită" — a decla- ' rat Walter Castro Avendano, ministrul bolivian de interne, adăugind că în țară domnește calmul.

• Sub auspiciile Institutului național de cultură și arte' frumoase din Venezuela și ale Ambasadei Republicii Socialiste România în această țară, la Muzeul de științe naturale din Caracas a fost deschisă o expoziție de gravură românească contemporană.• Agenția M.T.I. informează că, de la 20 august, la Londra a început să funcționeze banca ungară „Hungarian International Bank Ltd“„ cu un capital de bază de 1 milion lire sterline.• Un cutremur de pămînt, înregistrat la sfîrșitul săptă-

® La Royal Albert din Londra, s-a desfășurat, la 19 august, gala de închidere a festivalului internațional al orchestrelor simfonice de tineret, ediția 1973 — manifestare muzicală prezidată de Edward Heath, primul ministru al Marii Britanii. Alături de formații de prestigiu din Statele U- nite, ~ nia, țări, tată chestra simfonică de din Cluj.
Canada. Australia. Japo- Marea Britanie și alte România a fost reprezenta acest festival de Or- pionieri

Bonn au• La 20 august, Ia fost reluate convorbirile dintre R.S. Cehoslovacă și R.F. Germania în vederea stabilirii relațiilor diplomatice.

8.08 Radioprogramul dimineții ; 8.08 Pe drum de victorii conduși de partid — cîntece ; 8,30 Ea microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Atlas cultural; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Cîntec și joc de pe plaiuri bănățene ; 10.30 Opera „Tu- randot" ; 11,00 Buletin de știri ; 11,05 Cinstire ție, brav popor; 11.15 Refrene nici- cînd uitate ; 11,30 Medalion coral : 12.00 Discul zilei ;12.30 Intîlnire cu melodiapopulară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ;13.30 Concert de prînz ; 14,00 Din creația compozitorilor noștri ; 14,40 Sus la munte la izvor ; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Arii din operete ;15.30 Muzică de estradă; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Orchestra de muzică populară a căminului cultural’din’ Bo- lintinul din Deal : 16.35 Melodii de Vasile Veselovski; 17,00 Treptele afirmării; 17,10 Duete din opere ; ‘17,30

..Frumoasă ești mîndră țară." — muzică populară ; 18.00Orele serii : 20,00 Zece melodii preferate ; 21.00 Revista șlagărelor ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal;. 22,30 Concert de seară; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

tineret. „Am fost tineri" — producție a studiourilor bulgare.12,50
13,0017,30 Telejurnal.Al IX-lea festival național de folclor pe litoral. de

18,0018.0512,1018,40
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Publicitate.Steaua polară
10,0510,45

Teleșcoală.Telex.Teleenciclopedia.Muzică ușoară cu Ana Petria. 18,5019,20" lT,05 TeIecinemateca pentru
Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Pe calea soarelui —interpretatecînt’ecede corul și orchestra de studio televiziunii. ale Radio-

Revista economică TV.1001 de seri. Prietena noastră Mihaela.

Congresul 
P. C. 

din ArgentinaBUENOS AIRES 20 (Agerpres). — La Buenos Aires au început, luni, lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist din Argentina, la care participă peste 560 de delegați din întreaga țară. Iau parte, de asemenea, delegații și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești de peste hotare. Partidul Comunist Român este reprezentat de Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice.Inaugurînd lucrările Congresului, Rodolfo Ghioldi, membru al comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Argentina, a subliniat că. pentru prima dată după 27 de ani, un congres al partidului se întrunește în condiții de legalitate.

Venezuela, 
de intrare pe 
american, situată intre Colum
bia, Brazilia și Guyana, Ocea
nul Atlantic și Marea Caraibi
lor, a fost denumită de primii 
europeni care 
aceste meleaguri 
ție“, deși suprafața 
912 050 km2 este de 
mai mare decît cea

Locuită din timpuri 
de indieni, 
descoperită 
for Columb, 
ziu celebrii 
și Vespucci 
actual. Curînd însă Venezuela 
a fost cotropită de conchista
dorii spanioli, Începind cu se
colul al XVI-lea, care au trans
format-o într-o colonie. De- 
abia în 1811, după o neînce
tată luptă, Venezuela devine 
stat independent, situație con
sfințită prin victoria din 1822 a 
lui Simon Bolivar la Carabobo. 
In 1830 este proclamată repu
blică suverană, după ce timp 
de 11 ani făcuse parte din 
Confederația Marea Columbia.

Bogatele zăcăminte de pe
trol, minereu de fier, gaze na
turale, mangan, aur, diaman
te, cărbune au atras atenția 
altor „conchistadori1' - socie
tățile monopoliste străine, care 
la inceputul secolului XIX au 
început să pătrundă pe terito
riul țării. Mai întîi au fost cele 
engleze, apoi au urmat socie
tățile nord-americane.

Supranumită țară a „aurului 
negru", denumire ce provine 
de la oceanul de petrol așezat 
sub straturile de aluviuni din 
Maracaibo, Venezuela a fost 
cea dinții țară exportatoare de 
petrol din istorie, zăcămintele 
constituind timp de secole un 
obiect de luptă acerbă intre 
monopoluri.

Exploatarea petrolului in Ve
nezuela, clasată pe locul 5 in 
lume printre deținătoarele de 
rezerve de petrol și pe locul 3 
ca exportatoare a acestei ma
terii prime, a început din 1918, 
monopolurile Statelor Unite de- 
ținînd poziții dominante.

Astăzi, insă, Venezuela este 
angajată intr-o vastă acțiune 
de limitare a controlului străin 
in economia națională. In acest 
context, legea „reversiunii 
petroliere", 
Congresul național și sem
nată de 
fael Caldera 
1971), prevede naționalizarea 
„suprafețelor de pămint, a in
stalațiilor, echipamentelor des
tinate exploatării, rafinării și 
transportului petrolului", cre- 
îndu-se totodată organe spe
cializate pentru controlul acti
vității companiilor petroliere 
străine. In virtutea acestei legi, 
pină în 1974 vor fi recuperate 
80% din rezervele de țiței ale

au descoperit 
„Mica Vene- 

sa de 
trei ori 
a Italiei, 
străvechi 

Venezuela a fost 
în 1498 de Cristo-- 
iar un an mai tir- 
navigatori Hojeda 
i-au dat numele

legea „i 
aprobată

președintele 
(la 30

bogățiilor naționale - problemă vitală
arabe producătoare de petrol

Un interviu al șefului statuluiALGER 20 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. Iones- cu, transmite : Șeful statului algerian, Houari Boumediene, a acordat un interviu televiziunii egiptene, în care a reamintit că cele trei direcții în care sînt concentrate eforturile statului și poporului algerian se referă la revoluția agrară, vizînd transformarea lumii

rurale și lichidarea exploatării sub toate formele sale, la revoluția industrială pentru edificarea unei baze industriale solide, capabilă să exploateze propriile resurse naturale în interesul tuturor cetățenilor și pentru formarea unei clase importante de muncitori și, în sfîrșit, la revoluția culturală, condiție esențială pentru concretizarea obiectivelor
Declarația ministrului libianTRIPOLI 20 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției libiene de informații (A.R.N.A.) și reluat de agențiile internaționale de presă, ministrul libian al petrolului, Ezzeddin El Mabrouk, a subliniat că ..ultimele măsuri de naționalizare constituie un pas către instituirea controlului total asupra bogățiilor petroliere", adăugind că încercările unor societăți străine de a contracara eforturile planurile Libiei sînt sortite șecului. El a menționat, în cest context, că țara sa nu întîmpinat nici o dificultate operațiunile de exploatare

exportare a petrolului provenind de la companiile naționalizate.Ezzeddin El Mabrouk a a- rătat apoi că rea societăților libianizată și misie specială proiecte pentru acestui proces la tiilor tehnice. In
administra- a fost o co- elaboratcă a continuarea nivelul func- ceea ce pri-

de

Ra- 
iulie

țării, iar peste două decenii 
toate terenurile ți intreprinde- 
rile petroliere vor reveni țării. 
Pe de altă parte, in cadrul 
„coordonatelor petroliere" ale 
diplomației venezuelene, „țara 
aurului negru" s-a bucurat de 
un puternic sprijin din partea 
OPEC (o sesiune OPEC a avut 
loc la Caracas în 1970).

Alte legi și reglementări re
cent adoptate de guvernul de 
la Caracas privesc retroceda
rea bunurilor deținute de com
paniile străine, statului vene- 
zuelean - document calificat 
drept act de suveranitate — 
naționalizarea întreprinderilor 
de exploatare și prelucrare a 
gazelor naturale, instituirea 
controlului de stat asupra ex
tracției minereurilor de fier. 
Inscriindu-se ca un factor ho- 
tăritor pentru viitorul Venezue- 
lei, punerea în valoare a mi
nereului de fier se materiali
zează in prezent in construcția 
noului complex siderurgic de 
la Sidor, cu o capacitate de 
800 000 tone pe an și care va 
ajunge in curînd la 1,5 milioa
ne tone. De asemenea, la dez
voltarea industrială contribuie 
și hidrocentrala de la Guri, 
care furnizează 40 % din ener
gia țării, urmind ca în curînd 
puterea ei să se ridice de la 
200 000 kW la 525 000 kW.

Un aport tot mai substanțial 
la dezvoltarea economică a ță
rii, care numără astăzi 
11 500 000 locuitori, îl aduce 
capitala acesteia. Caracas, o- 
rașul „primăverii eterne", su
pranumit însă și „dar al petro
lului", situată Ia 12 km de mare 
și străjuită de munți inalți de 
2 000 m. In minunatul peisaj 
arhitectonic care imbină cu 
măiestrie stiluri caracteristice 
mai multor epoci, de la caste
lele spaniole la liniile drepte 
ale blocurilor din beton, alu
miniu și sticlă, industria ocupă 
un loc aparte, fiind reprezen
tată in special prin uzinele de 
asamblare a automobilelor, 
rafinăriile de petrol, întreprin
derile alimentare, țesâtoriile 
de bumbac, fabricile de ci
ment, anvelope ți mobilă.

Pe plan extern, statul vene- 
zuelean militează pentru o po
litică de colaborare și înțelege
re cu toate țările, pentru un 
climat de pace in întreaga 
lume. Avind ca bază principi
ile suveranității și independen
ței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în 
drepturile interne și avantaju
lui reciproc, relațiile dintre 
România ți Venezuela cunosc 
o linie ascendentă de colabo
rare pe multiple planuri în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Mihaela DOROBANȚII
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Telejurnal. In cinstea marii sărbători Omul de lingă tine. Publicitate.Seară de teatru Des coperirea familiei.24 de ore.Sport.

52 de inițiative în 52 de săptămîni.
Valorile temperaturii înregistrate in cursul zilei ieri :Maximele : grade ; ParingMinimele : grade ; Paring
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28
8PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme instabilă, cu cer variabil. Pe alocuri, vor cădea precipitații sub formă de averse. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul nordic.

algerian

Tentativă 
de lovitură 

de stat

Și e- a- a în Și

celorlalte două.Abordind probleme ale țărilor arabe, șeful statului algerian a apreciat că un prim o- biectiv de realizat în lumea arabă este controlul petrolului de către țările producătoare relevînd că este ilogic ca această bogăție ’ inestimabilă să fie în mîinile monopolurilor străine, care nu le exploatează decît pentru profitul lor.
al petroluluivește grupul „OASTS’, cu care a fost încheiat săptămîna trecută un acord, pînă în a- nul 1978 toți experții săi vor fi arabi libieni. De altfel, potrivit afirmațiilor ministrului libian. în prezent. Libia acționează pentru formarea unei generații de experți în domeniul petrolului.

Atentate cu bombe la LondraLONDRA 20 (Agerpres). — In capitala Marii Britanii au avut loc. duminică, mai multe atentate cu bombe, revendicate de Aripa provizorie a Armatei republicane irlandeze — I.R.A., —, organizație tero-
nstâ din Irlanda de Nord. Astfel, la marele magazin „Harrod’s". din cartierul londonez West End. au explodat două bombe de fabricație artizanală. care nu au provocat însă victime.

FĂPTUI
SUPRAFEȚE ÎNTINSE 

DE PĂDURI 
DEVASTATE DE INCENDII

NEW YORK 20 (Agerpres).
- Suprafețe întinse din statele 
americane Idaho, Oregon, 
Montana, Washington, Califor
nia și Nevada sînt devastate 
de incendii, în ciuda eforturi
lor pompierilor ale căror efec
tive au fost sporite masiv de a 
bara înaintarea focului. In 
California, focul a mistuit o 
mare cantitate de lemn prețios 
din pădurea națională El Do
rado. Flăcările amenință în 
prezent arborii gigant, secu
lari, din Parcul Național Yose
mite - obiectiv turistic impor
tant — și plantațiile de cireși — 
evaluate la 30 milioane dolari
- din pădurea națională Sta
nislaus, situată în apropiere de 
San Francisco. Oficialitățile nu 
exclud eventualitatea ca incen
diile să fi fost declanșate, în 
acest stat, de persoane îres-

DIVERS PE
ponsabile. In Montana, Idaho 
și California au fost distruse 
aproape 15 000 ha de păduii 
și pășuni, alte 8 000 ha fiind 
amenințate. înaintarea focului 
este favorizată de vremea us
cată, care va continua, potri
vit meteorologilor, și în zilele 
următoare.

in cadrul operațiunilor de 
salvare, două bombardiere de 
tip „Torpedo", cțin al doilea 
război mondial, s-au prăbușit 
în California, în afara zonelor 
de pericol. Piloții au reușit să-și 
salveze viața. Aviația operea
ză deasupra suprafețelor cu 
lemn prețios, deversînd sub
stanțe chimice și apă.

ULTIMII PĂZITORI 
DE FARURI MARITIME

BONN 20 (Agerpres). O 
profesie pe care mulți scriitori 
ai lumii au prezentat-o ca pli
nă de romantism și aventură -

eșuată 
în LaosVIENTIANE 20 (Agerpres). — In dimineața zilei de 20 august, la Vientiane a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Un grup de complotiști, condus de fostul comandant al aviației militare laoțiene, generalul Thao Ma, a atacat reședința primului ministru Su- vanna Fuma, Statul major al comandantului garnizoanei, a- erodromul și alte obiective.Xn urma măsurilor energice întreprinse de guvern, tentativa de lovitură de stat a e- șuat. Conducătorul complotiștilor. Thao Ma, și-a pierdut viața.Luni la amiază, primul ministru Suvanna Fuma a luat cuvîntul la postul de radio Vientiane. arătînd că autoritățile controlează deplin situația.Agențiile de presă menționează că. potrivit datelor e- xistente, încercarea de lovitură de stat aparține unor elemente de extremă dreaptă, care se opuneau tratativelor cu forțele patriotice laoțiene în vederea realizării unui guvern de uniune națională.

GLOB
profesia de păzitor de faruri 
maritime - a dispărut în 
R.F.G. Ultimii păzitori au pără
sit farurile lor, ca urmare a 
automatizării balisajului coas
telor vest-germane ale Mării 
Nordului și Balticii. De acum 
încolo, vor funcționa sute de 
instalații automatizate care vor 
semnaliza vaselor locurile pri
mejdioase și punctul de coastă 
în dreptul cărora se găsesc ele. 
Costul lucrărilor de pînă acum 
se ridică la 40 milioane mărci 
vest-germane.

In perspectivă se prevede 
instalarea unor agregate înalte 
de 24 metri și cîntărind 30 de 
tone fiecare, care să transmi
tă automat pe uscat, intr-un 
punct de centralizare, date a- 
supra stării vremii, curenților, 
nivelului apei ș. a. Primul din
tre aceste agregate a fost 
montat la o distanță de zece 
mi|e de Helgoland și a costat 
2,9 milioane mărci vest-germa
ne.
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