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1973 1 Pentru îndeplinirea
hotăritor, CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

Două acțiuni de primă 
urgență pe șantiere :

• predarea la timp, a tuturor obiective
lor din pianul pe acest an
• pregătirea condițiilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor pe anul viitor

La lucrările recentei ple
nare a Comitetului munici
pal de partid au fost subli
niate sarcinile deosebite ca
re stau în fața unităților e- 
conomice ale municipiului, 
legate . atît de realizarea e- 
xemplară a planului econo
mic pe anul în curs cît și 
de asigurarea, din timp, a 
condițiilor îndeplinirii pla
nului pe anul viitor. Prin 
modul în care a fost dimen
sionat planul pe anul 1974 se 
consfințește faptul că planul 
anului viitor este hotărîtor 
în atingerea dezideratului 
ca planul cincinal să se rea
lizeze înainte de termen.

In domeniul investițiilor, 
sarcinile anului 1974 sînt 
amplificate de mărirea pla
nului, crescut cu 7,3 la sută 
față de 1973, precum și de 
numărul mare de obiective 
care se termină sau se în
cep — hotărîtoare pentru 
dezvoltarea în continuare a 
economiei municipiului. Sînt 
prevăzute a se încheia lucră
rile de amplificare și mo
dernizare a preparației. din 
Lupeni pentru suplimenta
rea capacității sale cu 2350 
mii tone cărbuneZan : cele de 
dezvoltare a I. U. M. Petro
șani, pentru o producție su
plimentară de 86 milioane 
lei ; de reutilare a fabricii 
„Viscoza" pentru sporirea 
producției cu 300 tone vis- 
coză pe an ; se va construi 
fabrica de răcoritoare, cu o 
capacitate de 500 sticle/o- 
ră; capacitatea de extrac
ție a minelor urmează să 
crească cu 332 mii tone an 
etc. In anul 1974 urmează 
să se dea în folosință 1022

apartamente din fondurile 
statului, o școală cu 16 săli 
de clasă la Petroșani, trei 
creșe — grădiniță ’ la Petro
șani și Lupeni, două cămine 
de nefamiliști' la Petrila și 
Uri câni, spații comerciale la 
Petroșani precum și alte o- 
biective industriale, ’edilita
re și social-culturale.

Pe de altă parte, în: anul

MESAJUL

în bătălia pentru, recuperarea 
restanțelor și realizarea 

în termen a tuturor obiectivelor

Comuniștii constructori 
în primele rînduri

La mina Lupeni

Este cunoscut faptul că 
simțul: de răspundere pen
tru sarcinile încredințate, 
înaltele calități moral-po- 
lit'ice sînt trăsături care se 
formează lă comuniști în 
procesul muncii. Gradul de 
angajare în realizarea o- 
biectivelor social-economi- 
ce este dependent de nive
lul pregătirii politice, fi
ind un rezultat direct al 
activității educative des

1974 vor trebui asigurate 
condițiile necesare începerii 
lucrărilor de alimentare cu 
apă din sursa Taia, la o- 
biectivul de epurare a ape-‘ 
lor menajere din Uricani. la 
spitalul cu 700 locuri din 
Petroșani și la alte obiec
tivi. •

Trecînd în revistă stadiul 
pregătirii condițiilor nece
sare realizării planului dț 
investiții pe anul 1974, la 1 
octombrie, se constată exis
tența a numeroase rămîneri 
în. urmă. Aceasta se referă în 
cea mai mare măsură la cons
trucțiile de locuințe și edi
litare, al căror beneficiar 
este întreprinderea jude
țeană de gospodărie comu
nală și locativă. Din lucră-

Francisc IACOB, 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

fășurate de organele și or
ganizațiile de partid. Iată 
de ce comitetul de partid 
și birourile organizațiilor 
de bază din cadrul șantie
relor Grupului II de cons
trucții „Valea Jiului" al 
T.C.H. acordă cea mai ma
re atenție activității con
crete, practice, desfășurată 
zi de zi, pentru întărirea 
disciplinei de partid. Stu
dierea și dezbaterea docu
mentelor de partid. însuși
rea acestora, constituie un 
factor determinant în edu- 
'carea partinică și în mobili
zarea comuniștilor la înde
plinirea sarcinilor ce ne re
vin în domeniul construcți
ilor social-cult'urale.

Eforturile depuse de or
ganele și organizațiile de 
partid din cadrul șantiere
lor noastre și sectorului Li- 
vezeni al S.U.T. Deva, a- 
parținînd de T.C.H., s-au. 
materializat în rezultatele 
obținute în depășirea

multor greutăți, în reali
zarea obiectivelor social- 
culturale planificate în ter
mene record. Exemple sînt 
multe : blocul G cu 119 
apartamente din Lupeni a 
fost precjat peste plan, la 
sfîrșitul anului 1972, fiind 
executat în două luni și 
jumătate față de 7 luni cît 
efa prevăzut, școala cu 16 
clase din Petrila a fost 
terminată în numai 5 luni, 
au fost predate cu cîte 45 
de zile înainte de termen 
blocurile Hl-1 și Dl-7 Pe
troșani, blocul 5 a, cu 60 
zile, 5 b cu 45 zile și 1 b 
cu 30 ’zile, toate trei din 
Vulcan. Este edificator ra
piditatea cu care se mon
tează și se demontează 
macaralele mari, interven
țiile prompte ce se fac 
pentru înlăturarea avariilor 
și se efectuează reparațiile 
la utilaje, mecanisme și 
instalații.

Ritmul intens în care se 
muncește pe șantiere, dis
ciplina care domnește la fi
ecare loc de muncă. buna 
organizare a operațiilor de 
lucru, mobilizarea colecti
velor la îndeplinirea sar
cinilor ce ne stau în față 
în această etapă sînt efec
te ale muncii politico-edu
cative desfășurate de orga
nele și organizațiile de 
partid. 'Numărul comuniști
lor care s-au impus în fața 
colectivelor de constructori 
prin exemplu de disciplină 
țși conștiinciozitate este din

Dumitru STANCU 
secretarul comitetului de 
partid al Grupului de șan
tiere T.C.H.

(Continuare în pag. a 3-a)

Productivități 
sporite 

in abataje
Din abatajele sectoarelor 

I și II ale minei Lupeni, 
brigăzile de producție ra
portează obținerea unor în
semnate depășiri ale preli
minarului zilnic, ca urmare 
a creșterii productivității 
muncii.

De la începutul lunii pro
ductivitatea muncii în aba
taje a fost depășită în medie 
cu peste 30 kilograme de 
cărbune la sectorul I, xși cu 
peste 400 kilograme, la sec
torul II. Preocupările cons
tante ale conducerii sectoa
relor și conducătorilor for
mațiilor de lucru, dovedite 
de la începutul anului pen
tru creșterea acestui indica
tor, se soldează în prezent, 
cu plusuri de producție de 
peste 2 500 tone, la sectorul 
I, și de peste 11 000 tone de 
cărbune, la sectorul II.

Pe linia acelorași preocu
pări se înscriu și stăruințele 
conducerii sectoarelor IV și 
V ale minei. Sectorul IV ra
portează un plus de produc
ție de peste 8 000 de tone, 
obținut de la începutul anu
lui. Cît privește sectorul V, 
în cadrul acestuia se depun 
eforturi considerabile pentru 
depășirea unor greutăți de 
natură tectonică. Chiar în 
aceste condiții, sectorul ra
portează depășiri ale produc
tivității muncii de peste 500 
kilograme de cărbune pe 
post.

tovarășului NICOLAE 
participanților la 

de la
Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumneavoastră, 

participanților la adunarea populară de la 
Lutița, un călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului, a Consiliu
lui de Stat, a guvernului și a mea perso
nal.

La această adunare se aniversează un 
eveniment important din șirul marilor ac
țiuni revoluționare desfășurate în anul 
1848 in cele trei țări românești. Adunarea 
de la Lutița se înscrie în lupta generală a 
oamenilor muncii din Moldova, Muntenia 
și Ardeal, a militanților sociali de la jumă
tatea secolului trecut, pentru răsturnarea 
orînduirii feudale, împotriva dominației 
străine și asupririi poporului de către ma
rile imperii din această parte a Europei, 
pentru cucerirea de libertăți democratice, 
sociale și naționale, pentru o viață mai 
bună.

Marile lupte și frămintări sociale de la 
1848 — din care face parte și adunarea 
secuilor de la Lutița — au demonstrat uni
tatea de voință și aspirații a întregului 
nostru popor, divizat vremelnic in trei 
state diferite, comunitatea de idealuri a 
maselor populare ce trăiau pe aceste me
leaguri, indiferent de naționalitate, lupta 
comună a românilor, maghiarilor, germa
nilor. secuilor, pentru libertate, dreptate 
socială și independență națională.

Sărbătorim — în cadrul manifestărilor 
din anul acesta, prilejuite de a- 
niversarea evenimentelor de la 1848 
— împlinirea a 125 de ani de 
la adunarea de Ia Lutița, în condițiile în 
care întregul nostru popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, își concen
trează, cu elan și abnegație, întreaga e- 
nergie pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de înflorire multilaterală a patriei 
elaborat de Congresul al X-l'ea și Con
ferința Națională, pentru accelerarea dez
voltării economico-sociale a României so
cialiste. Toți oamenii muncii din patria 
noastră — români, maghiari, germani, 
secui și de alte naționalități — muncesc 
umăr la umăr, într-o strînsă frăție și uni
tate, pentru dezvoltarea avuției naționale, 
pentru crearea unei civilizații superioare 
Pe pămîntul României. Corespunzător po
liticii marxist-Ieniniste a partidului și sta
tului nostru, forțele de producție se dez
voltă armonios pe întregul teritoriu al 
țării, se ridică la viață social-economică 
înfloritoare regiunile odinioară rămase in 
urmă, asigurîndu-se întregii populații, fără 
deosebire de naționalitate, posibilitatea de 
a beneficia în mod egal de roadele con
strucției socialiste, de a participa activ la

CEAL/ȘESCC adresat 
adunarea populară 
Lutita

-> •
întreaga viață socială, la conducerea țării. 
Pe baza politicii de egalitate deplină in 
drepturi a tuturor celor ce muncesc, se 
creează condiții tot mai propice pentru 
înflorirea și afirmarea multilaterală, in 
cîmpul vieții sociale, a tuturor cetățenilor 
de orice naționalitate ai patriei noastre, 
liberi și stăpîni pe destinele lor.

Aniversăm evenimentele de la 1848 in 
condițiile în care întregul popor înfăptu
iește cu succes politica externă a parti
dului și statului de promovare largă și 
multilaterală a colaborării cu toate țările 
socialiste, cu popoarele ce se ridică pentru 
scuturarea jugului asupririi coloniale, cu 
țările care și-au cucerit independența na
țională și se dezvoltă de-sine-stătător, cu 
toate statele și popoarele lumii, indiferent 
de orînduirea socială, contribuind activ la 
procesul destinderii internaționale, la în
tărirea păcii și securității. Oamenii muncii 
din patria noastră, fără deosebire de națio
nalitate, acționează pentru promovarea în 
lume a unor principii noi, de egalitate și 
respect mutual între națiuni, de neamestec 
în treburile interne și respectare a drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, de cooperare rodnică între toate 
popoarele.

Evocînd evenimentele glorioase de acum 
125 de ani, lupta maselor populare pentru 
libertate, progres și civilizație, facem to
tul pentru a merge neabătut înainte pe 
drumul măreț arătat de partid, dînd viață 
celor mai înalte idealuri la care au aspirat 
vreodată mințile luminate ale poporului, la 
care au năzuit de-a lungul secolelor masele 
largi populare.

Epoca pe care o trăim va intra în isto
rie ca cea mai glorioasă pagină din exis
tența poporului nostru care sub con
ducerea partidului, edifică pe pă
mîntul României societatea socia
listă multilateral dezvoltată, creează pre
misele pentru trecerea în viitor spre cea 
mai înaintată orînduire cunoscută de is
toria umanității — orînduirea comunistă. 
Acesta este țelul suprem căruia toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționa
litate din patria noastră, îi consacră tot 
ce au mai bun, convinși că astfel slujesc 
propriilor lor interese vitale, înfăptuiesc 
aspirațiile lor cele mai arzătoare de bună
stare și fericire.

Cu prilejul acestei manifestări sărbăto
rești, doresc să urez tuturor participanților 
Ia adunarea de la Lutița succese tot mai 
mari în activitatea viitoare, în munca și 
lupta pentru progres și propășirea 
României socialiste, multă sănătate și 
fericire !

Prezențe românești 
la tîrgurl 

internaționale
In acest an, țara noastră a 

fost prezentă la aproape 50 de 
tîrguri și expoziții internațio
nale, produsele românești, în 
marea lor majoritate din do- 
mai iul ”i n dustriei cbristrudți- 
ilor de mașini, s-au bucurat 
de aprecieri din partea orga
nizatorilor și specialiștilor. La 
Brno, de pildă, instalația, de 
foraj „F 320-3 DH“. produs 
prezentat de uzinele „1 Mai“ 
Ploiești, a primit medalia de 
aur a celei de-a XV-a ediții 
a Tîrgului internațional de 
mașini. La tîrgurile de Ia Vie- 
na și Plovdiv, creațiile inven
tatorilor noștri au fost distin
se cu cinci medalii. de aur, 
trei de argint și trei de bronz.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușascu 
a primit pe președintele 

Consiliului de Administrație 
al firmei „Rolls Royce“

Președintele Consiliului de 
Stat al ftepublicii Socialiste 
Rohiânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni di
mineața, pe membrii delegației 
firmei britanice „Rolls Royce", 
în frunte cu Sir Kenneth 
Keith, președintele Consiliului 
de Administrație, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului de

Stat,- Vasile Fungan, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Președintele Nicplae 
Ceaușescu a avut o convorbi
re cordială cu oaspeții, în ca
drul căreia au fost discutate 
probleme privind colaborarea 
și cooperarea dintre industria 
română și firma „Rolls Royce", 
atît în ramura construcțiilor 
aeronautice, cît și în alte do
menii.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pentru a oferi corespondenților noștri 
exploatările miniere și celelalte întreprinderi, 
de pe șantierele de construcții și din institu
țiile municipiului posibilitatea prezentării largi 
in coloanele ziarului „Steagul roșu" a realiză
rilor tovarășilor lor de muncă, obținute în ac
tivitatea de producție ca și in cea obștească, 
de ridicare a 
nivelului edilitar- 
gospodăresc al 
localităților, re
dacția organi
zează un concurs 
de însemnări, in
formații și foto
grafii dotat cu 
premii. Concur
sul - închinat a- 
niversării Repu
blicii — se va 
desfășura pină la 
data de 30
Decembrie 1973 cu următoarele criterii : CEA 
MAI EXPRESIVĂ INFORMAȚIE, ÎNSEMNARE 
SAU FOTOGRAFIE, CELE MAI MULTE CORES
PONDENȚE PUBLICATE ; CEA MAI CONSTAN
TĂ Șl OPERATIVA ACTIVITATE 
MARE A REDACȚIEI.

însemnările și fotografiile (cel 
vor trebui să releve convingător
lectivelor de muncă din care fac parte par- 
ticipanții la concurs, dîrzenia, inițiativa, spiri
tul de dăruire șl competența cu care colecti
vele de oameni ai muncii, în frunte cu comu

/CZZZZZZZ
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Concurs școlar
Muzeul mineritului 

în colaborare cu Con
siliul municipal al Or
ganizației pionierilor 
au inițiat un concurs de 
cunoaștere a tradițiilor 
istorice din Valea Ji
ului dar și de stimula
re a creației elevilor 
inspirată din acest tre
cut de muncă și luptă. 
Tema concursului —
„Ce am văzut și ce
m-a impresionat în
muzeu" — invită ele
vii, după vizitarea a-
cestci instituții, să. și

V

exprime prin desene 
sau compoziție litera
ră impresiile, gîndu- 
rile și sentimentele. 
Lucrările se primesc 
pină în. 15 decembrie, 
după care Se va face o 
selecție urmată de o 
expoziție cu cele mai 
reprezentative creații 
ce vor fi premiate.

Modernizări de 
străzi

Zilele trecute s-au 
încheiat lucrările de 
asfaltare pe o lungime 
de 300 ml. a străzii Vi
itorului, din cartierul 
Viscoza IV al Lupeniu- 
lui. Se preconizează ca 
lucrarea să fie conti
nuată în anul viitor,

pentru ca bapda asfal
tului să ajungă pină la 
Grupul șpolar minier.

In prezent sînt în 
plină desfășurare și 
lucrările de moderni
zare a străzii Parîngu- 
lui, pe care se desfă
șoară o intensă circu
lație și care, în parte, 
a fost desfundată cu o- 
cazia pozării conduc
tei de apă potabilă ce 
pornește de la barajul 
Valea de Pești.

Start în noul sezon 
de vînătoare

Duminică, un grup 
de 40 de vânători, 
membri ai filialei Pe
troșani, au inaugurat 
noul sezon, participînd

Sesiunea a XX-a 
a Consiliului popular 

municipal
In conformitate cu Legea nr. 57/1968 de organi

zare și funcționare a consiliilor populare, vineri, 26 
octombrie a. c., va avea loc cea de-a XX-a sesiune a 
Consiliului popular al municipiului Petroșani.

Deputății și invitații vor dezbate, cu acest prilej, 
preocuparea Comitetului executiv pentru pregătirea 
de iarnă a unităților subordonate în vederea desfășu
rării normale a activității, aprovizionarea de toamnă- 
iarnă a populației și pentru consumurile colective. In 
aceeași sesiune va fi supus aprobării planul activității 
obștești pe anul 1974. Lucrările sesiunii vor ayea loc 
în sala clubului C.C.P. începînd de la ora 8 dimineața.

niștii, traduc în viață obiectivele politicii parti
dului, sarcinile concrete ce revin fiecăruia la 
locul unde lucrează, hotărîrea de a contri
bui din toate puterile la înflorirea Republicii 
Socialiste România.

In ceea ce privește al doilea criteriu, se va 
avea în vedere îndeosebi numărul de infor

mații — cores
pondențe și foto
grafii publicate. 
In acest scop co
respondenții tre
buie să do
vedească iscu

sință și perseve
rență în cule
gerea faptelor 
de viață cotidie
ne din locali
tatea sau unita- 
tea respectivă, 
să le selecte

ze pe cele semnificative, să le redacteze și să 
le furnizeze cu maximum de operativitate re
dacției.

Se va avea în vedere, de asemenea, con
stanța și frecvența furnizării materialelor și 
fotografiilor destinate publicării și informării 
redacției pe toată perioada concursului.

Concursul este deschis tuturor coresponden
ților ziarului nostru cărora Ie urăm succes în 
realizarea unor materiale și fotografii care să 
vadă cît mai curind lumina tiparului.
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puțin 6x9 cm) 
realizările co-

însemnare

Teatru! pentru copii și educația
Intr-una din zilele trecute 

străzile orașului Vulcan au 
fost „inundate" de copiii gră
dinițelor. Frumos încolo
nați, însoțiți de educatoare, 
se deplasau spre clubul mun
citoresc. Motivul ? Mergeau 
la teatru. Teatrul de păpuși 
din Timișoara, care a între
prins un turneu prin locali
tățile Văii Jiului, susținea 
un spectacol cu premiera 
„Piti cel Albastru" de Ur
ban Gyula, in exclusivitate 
pentru preșcolari. Era a do
ua oară, în decurs de nici o

lună, cit s-a scurs de cind 
grădinițele și-au deschis por
țile, cînd se organiza un ase
menea spectacol pentru co
pii. Foarte utile, spectacolele 
vin să completeze vastul pro
gram din procesul instructiy- 
educativ al celor care, în 
următorii ani, vor lua pri
mul contact cu băncile șco
lilor.

C. IOVĂNESCU.
Vulcan

la o vînătoare organi
zată în fondul Bănița, 

punctul Boul. Vînătoa- 
rea a avut ca obiectiv 
recoltarea de mistreți 
în contul sarcinii de 
plan a filialei Ia carne 
de vînat și valorifica
rea trofeelor de urs. 
Bilanțul, doar un... 
vulpoi frumos care a 
fost ținta armei vână
torului Ludovic Hor
vath și... nici un mis
treț sau urs. Poate, 
altădată...

Programul la 
>,Combustibilul“
Pentru a veni în a- 

jutorul populației în 
vederea aprovizionării 
de iarnă, depozitul de 
combustibil din Petro

șani, str. Cărbunelui 
nr. 2, a stabilit un 
program de lucru co
respunzător cu cerin
țele aprovizionării cu 
lemne de foc, cărbuni 
și deșeuri. In zilele de 
luni, miercuri și joi, 
depozitul lucrează în
tre orele 7 — 15,30,
marți și vineri între 
9 — 17,30 iar sîmbătă 
între 7 — 14.

Cu prilejul 
săptămînii 
economiei

Cu prilejul săptămî
nii economiei. Casa ■de 
Economii și Consem- 
națiuni, organizează 
un concurs pe tema e- 
conomiei. Concursul

este deschis fiecărui 
cetățean și constă în 
următoarele : se com
pletează formularele 
(care se pot procura 
gratuit de la toate u- 
nitățile C.E.C.) răspun- 
zîndu-se exact la cele 
opt întrebări. Răspun
surile se vor trimite 
prin poștă, pînă Ia da
ta de 15 noiembrie, la 
oricare unitate C.E.C., 
cu mențiunea „pentru 
concurs". Tragerea la 
sorți va fi publică și 
va avea loc. la 30 no
iembrie a.c. Rezulta
tele vor fi publicate în 
presă.
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(Continuare în pag. a 3-a)
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divizia A O VICTORIE FÂRÂ... FOTBAL
Jiul — Politehnica lași 1-0

întrerupt pentru a face loc 
partidei internaționale de 
ifotbal. România — Finlanda 
■campionatul s-a reluat du
minică cu etapa X-a, în care 
formația Jiul a întîdnit pe 
ocupanta locului 5 în cla
sament. Politehnica Iași. Stu
denții di® capitala Moldo
vei. antrenați de Ilie Oană, 
au venit la Petroșani cu 
gîndul de „a smulge" cel pu
țin un punct. Replica dîrză 
dată elevilor lui Trajan Ivă- 
nescu, a fost un argument
deosebit de elocvent' în sus
ținerea afirmației de mai
sus. Deși jocul privit în
ansamblu nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic și specta
cular deosebit, totuși putem 
remarca — în ciuda deselor

...balonul este preluat de Libardi cu capul și trimis în poar
ta ieșenilor.

Studenții au învins la limită

Știința Petroșani - Știința lovrin 17-16
In partida de duminică, 

studenții de la Știința — e- 
levi ai profesorului Ieronim 
Ceacu — au întîlnit pe co
legii log de serie din forma
ția Știința Lovrin. Localni
cii confirmînd buna lor e- 
voluție avută în acest țur 
— deși lipsiți de aportul a 
doi valoroși jucători, Gli- 
ga și Semeș, plecați să-și sa
tisfacă serviciul militar — 
au jucat în acea notă de do
minare tehnico-tactică, care 
deja s-a făcut remarcată 
de-a lungul partidelor dis
putate atît în propriul fief, 
cît și în deplasare.. Cu Bo
ra și Masticj în postura de 
pivoți, cu Popovici și Floca 
pe extreme, ' gazdele au a- 
vut în majoritatea timpului 
inițiativa, au atacat perma
nent cu multă ambiție și 
vigoare, aruncînd la poartă 
din poziții diferite, reușind 
să spargă de multe ori 
blocajul apărării oaspeți
lor, înscriind goluri spec
taculoase. în deosebită ver
vă de joc, Mastici a evoluat 

altercații și faulturi comise 
pe teren — un angajament fi
zic deosebit din partea ambelor 
■echipe, care, în ultimă ins
tanță, ar putea fi luat drept 
p dorință ardentă a fiecă
reia de a intra in posesia 
celor două puncte puse în 
ioc.

Jucătorii de la Jiul, fideli 
dezideratului propus, de ,.a 
sălta" cît mai sus cu pu
tință în ierarhia valorică a 
divizionarelor A. au luptat 
mai mult — însă cu o efi
ciență destul de slabă — 
pentru acumularea prețioa
selor puncte de care „il“-le 
nostru avea neapărată nevo
ie, pentru a se desprinde din 
neinvidiata zonă a „lanter
nei roșii". Și au reușit, în

fntr-o notă de superiorita
te și eficacitate deosebi
tă, reușind ca în dreptul 
numelui său pe foaia de ar
bitraj să poată fi trecute 
nu mai puțin de 10 goluri 
înscrise (3 din lovituri • de 
la 7 metri), in pofida fap
tului că oaspeții au prezen-
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Handbal 
divizia B

tat o echipă cu majoritatea 
jucătorilor în vîrstă (pesțe 
30 ani), replica dată stu
denților a fost deosebit de 
dîrză. După ce la pauză sco
rul era fgyorabil gazdelor, 
cu 12-9, — deși evoluția 
scorului a fost foarte sțrîn- 
să — în min. 53 handbaliș- 
tii din Petroșani s-au de
partajat la 3 goluri diferen

pofida faptului că oaspeții 
au avut numeroase situa
ții favorabile de gol, dar ca
re nu au putut fi fructifi
cate. Linia mediană a ieșe
nilor a evoluat mereu „pe 
fază", izbutind să alimenteze 
cu mingi utile compartimen
tul ofensiv — în care ex
trema Incze a fost în deo
sebită vervă de joc — acțio- 
nînd cu multă vigoare pe 
contraatac, reușind de nenu
mărate ori să surprindă a- 
părarea gazdelor pe picior 
greșit. Dar, totuși, cei care 
s-au înscris mai mult' la cu- 
vînt în această dispută, au 
fost gazdele. Libardi și Mul- 
țescu au acționat dezinvolt 
în careul studenților din 
orașul de pe malurile Bahlu- 
iului, avînd nenumărate situ
ații favorabile de a înscrie. 
Desele pătrunderi în com
partimentul defensiv al ie
șenilor, șuturile expediate 
spre poarta apărată de Cos-

ța: 17-14. J3ar pînă la fluierul 
final „7“-le din Lovrin a fost 
•mai bun pe contraatac, reu
șind să reducă din handicap, 
ultimul gol înscris de ei în 
min. 58 a făcut posibilă a- 
propierea lor de scorul reali
zat de gazde. Astfel că la 
fluierul final al arbitrilor 
reșițeni, V. Szabo și FI. Sîr- 
bu — care au condus aceas
tă întîlnire cu ușoare scăpări 
care nu au influențat însă 
rezultatul final — handba- 
lișții de la Știința au cîștigat 
la limită cu numai un gol 
diferență : 17-16.

De la oaspeți Aleșu (4) și 
Labrecth (4) au fost cei care 
au înscris cele mai multe 
goluri pentru echipa lor. 
Ceilalți realizatori ai for
mației locale au fost Rovi- 
naru (2), Lupui (3), Popovici 
(1) și Floca (1).

Studenții au evoluat în 
următoarea alcătuire: Loy 
— Mastici, Rovinaru, Lupui, 
Bora, Orbulescu, Popovici, 
Flețan, Floca.

Ț. IONEL 

taș au asigurat cît de cît sa
rea și piperul" acestei par
tide care nu s-a ridicat 
totuși la nivelul scontat. Dar, 
după cum opinia la sfîrșitul 
meciului un jucător de la 
Jiul, „teamul" minerilor avea 
nevoie de puncte, jucătorii 
fiind preocupați doar de 
acest' lucru, spectacolul fot
balistic lăsîndu-1 deoparte. 
Și, la urma-urmei, în acest 
sens abordarea meciului în 
nota respectivă, a fost parțial 
justificată.

Remarcăm totuși evoluția 
oarecum spectaculoasă din 
prima repriză, cea de-a doua 
parte _a partidei fiind ana- 
temată de numeroase gre
șeli, faulturi și altercații, mulți 
jucători de la ambele echipe 
fiind „răsplătiți" cu cartonașe 
galbene.

Golul înscris în min. 8 de 
către Libardi le-a adus gaz
delor mult dorita victorie și 
totodată, i-a plasat pe locul

Clasamentul
1. „U“ Craiova 10 7 3 0 18— 7 17
2. F. C, Constanța 10 7 1 2 18- 8 15
3. Dinamo 10 6 2 2 17—12 14
4. Steaua 10 5 2 3 18—10 12
5. C. S. M. Reșița 10 4 3 3 18—13 11
6. „U“ Cluj 10 4 2 4 11— 9 W
7. „Poli" Iași 10 5 0 5 9—10 10
8. „Poli" Timișoara 10 4 2 4 8— 9 10
9. F. C. Argeș 10 4 2 4 13—16 10

10. Sportul studențesc 10 4 1 5 16—11 9
11. Jiul 10 3 2 5 12—13 8
12. Steagul roșu 10 3 2 5 7—10 8
13. Rapid 10 3 2 5 11—14 8
14. S. C. Bacău 10 4 0 6 12—17 8
15. C. F. R. Cluj 10 3 2 5 14—21 8
16. A. S. A. Tg. Mureș 10 3 2 5 12—20 8
17. F. C. Petrolul 10 3 1 6 11—15 7
18. U.T.A. 10 3 1 6 9—17 7

Rezultate 
tehnice

Universitatea Craiova — 
Dinamo 1—1 ; F. C. Con
stanța — U.T.A. 2—1 ; 
„Poli" Timișoara — Steaua 
1—1 ; C. S. M. Reșița — 
Steagul roșu 2—0 ; „U“ Cluj 
— Ș. C. Bacău 2—1 ; Spor
tul studențesc — C. F. R. 
Cluj 2—0 ; F. C. Argeș — 
Petrolul 2—1 ; Rapid — 
A. S. A. Tg. Mureș 2—0.

In decorul fascinant al pă

durilor de braii de pe Valea 

Sebețului, intr-o zi de toamnă 

insorită, după o ascensiune a- 

nevoioasă, un popas la umbra 

unui molid, este binevenit...

Foto : Aurel DULA

11 în clasament. Ocazii de a 
majora scorul au mai avut 
șj Stoian (min. 38), Rozsnay 
(min, 46), Libardi (min, 80), 
Stan Gabriel (min. 88), dar 
imprecizia șuturilor sau in
tervențiile prompte' ale por
tarului ieșean au făcut ca ta
bela de marcaj să rămînă 
pînă la fluierul final nemo
dificată. „Poli" era pe punc
tul de a marca în min. 3 
(Incze), min. 8 (Ailoaie) și 
min. 58 (Simionaș), dar în
treprinderile oaspeților în 
acest sens au rămas doar în 
faza de opțiune.

Iată componența formați
ilor î Jiul — Ion Gabriel —- 
Nițu, Tonca, Georgescu,, Do- 
du — Stocker (Stan Gabri
el min- 52), Nagy — Stoi
cii iță, (Rozsnay, min. 46), 
Mulțescu, Libardi, Stoian ; 
„Poli": Costaș — Anton, 
Stoicescu, Dumitru Romilâ, 
Hanceriuc — Mihai Romiiă. 
lanul, Simionaș — Incze, 
Lupulescu, Ailoaie.

A arbitrat bine Constan
tin Niculescu, din București.

La tineret rezerve, oaspe
ții au cîștigat cu 1-0.

Ionel ȚABBEA

Etapa 
viitoare

s. C. Bacău — F. C. Con
stanța; Steaua — F. C. Ar
geș ; „Poli" Iași — C, S. M. 
Reșița; U.T.A. — Sp. stu
dențesc ; A. 8. A. Tg. Mu
reș — „U“ Craiova; F C. 
Petrolul — Rapid ; C. F. R. 
Cluj — „Poli" Timișoara; 
Steagul roșu Brașov — Jiul; 
Dinamo — „U“ Cluj.

Fotbal, divizia O

Minerul Lupeni — Petrolul 
Țicleni 1-0

Intrați pe teren ca victime 
sigure, oaspeții au făcut to
tul pentru a distruge orice 
încercare de atac a gazdelor. 
De altfel și indicațiile an
trenorului erau pentru un 
joc destructiv, de... bram- 
bureală", care să nu permi
tă apropierea cu regulari
tate de poarta apărată de 
Gruia. Și au reușit pentru că 
minerii 6-au angrenat de la 
început în jocul încîleit al 
oaspeților, au acționat înghe
suit, cu pase greșite și fără 
0 concepție de joc. In aseme
nea situații, ar fi trebuit, 
credem noi, să acționeze 
mai mult pe aripi, să se 
desfacă jocul pentru a avea 
spații largi de manevrare și 
chiar să se eedeze mijlocul 
terenului pentru a-i scoate 
pe oaspeți din dispozitivul 
de apărare ea, pe urmă, să 
se lanseze contraatacuri ra
pide prin cele două extre
me Lucuța și Moldovan. Furați 
Insă de joc, minerii cînd au

Activități sportive la Grupul 
școlar minier Lupeni

i i 
l 
I

Atletism
După ce timp de două săp- 

tămîni 550 elevi au fost tes
tați în cadrul probelor atle
tice de 100 și 800 m, săritură 
în lungime Și înălțime cît și 
aruncarea greutății, dumini
că, pe stadionul școlii, și-au 
dat întîlnire 64 atleți, cam
pioni ai claselor lor, gata de 
a lua startul într-un verita
bil „turneu al campionilor" 
la atletism. După întreceri 
deosebit de spectaculoase, pe 
tabela campionilor școlii au 
apărut numele elevilor : 1)
IGigel Oprea — la proba de 
100 m și săritură în lungime; 
2) Constantin Atomei — la 
aruncarea greutății ; 3. Va
sile Bonti, Ia săritură în î- 
nălțime și 4) loan Schulschi 
— la 800 m.

Fotbal
Așteptat cu viu interes, 

I meciul de fotbal dintre se

văzut că sînt invitați Ia a- 
tac n-au mai stat pe gînduri 
și au lansat atacuri după a- 
tacuri, de fiecare dată întîl- 
nind o apărare supraaglo
merată, pe care n-au știut s-o 
depășească, deși situații fa
vorabile de gol au avut cu 
carul. Este suficient să amin
tim pe cele ratate de Co- 
troază (în min. 3, 51, 72, 87), 
Moldovan (73, 86, 89), Lucu
ța (88), Dumitru (79) și Din- 
că (90). Dacă la acestea mai 
adăugăm și raportul de cor- 
nere 26-0 în favoarea mineri
lor, vă puteți face o imagine 
clară asupra jocului de la 
Lupeni, unde a fost în per
manență o plictisitoare hăr- 
țuială între apărarea oaspe
ților și atacul gazdelor.

Nu trebuie să omitem for
ma bună a portarului Gruia, 
care a parat toate mingile ca
re se îndreptau spre poarta 
sa. De mult nu am mai văzut 
asemenea robinsonade și in
tervenții spectaculoase ca la a- 

lecționatele „bobocilor" din 
anul I și cea a anilor II-III a 
oferit un spectacol fotbalis
tic, cu o... ploaie de goluri. 
Scor final 10—2 pentru se
lecționata anilor II—III. Din 
rîndul „bobocilor" au fost 
selecționați un număr de 5 e- 
levi — în pofida scorului în
registrat — pentru lotul șco
lii, dintre care amintim pe 
Dănuț Ban, Eugen Incze și 
Adalbert Balint.

Volei
Un număr de 19 partide 

de volei, desfășurate pe par
cursul a zece zile, au cuprins 
in cadrul unui turneu elimi
natoriu toate clasele școlii, 
desemnîndu-se formațiile fi
naliste ; echipele anului III 
O și anului II A care și-au 
disputat tot în această zi 
insult rîvnitul titlu de cam
pioană a școlii la volei.

Reducînd de fiecare dată 
•handicapul de puncte cu 

cest portar care și-a salvat e- 
chipa de Ia o înfrîngere la 
scor. Unicul gol al meciului 
nu i se poate imputa, el fiind 
înscris în urma unui plasa
ment greșit al fundașilor. La 
o eentrare a lui Polgar. din 
lovitură liberă, mingea ajun
ge la Cotroază complet ne
marcat, acesta nu iartă și cu 
capul introduce fulgerător 
mingea în plasă... 1-0. O vic
torie chinuită, două puncte și 
altceva nimic. Mai degrabă 
o parodie fotbalistică, deza- 
preciată de spectatori.

In lipsa arbitrului delegat, 
a condus la centru Victor 
Mangu, din Caransebeș, bine 
ajutat la linie de P. Grigo- 
rescu (Caransebeș) și I. Ne
meș... din Lupeni. Minerul i 
Șarpe, Polgar, Popescu, 
Burdangiu, Rus — Dosan, Du
mitru — Lucuța, Nicolae 
(min. 61, Dincă), Cotroază, 
Popa (min. 61 Moldovan).

Vasile MOLODEȚ i

I 
I 
I

care îneepea fiecare set, echj- | 
pa viitorilor bobinatori din . 
anul III O, a reușit o specta- I 
culeasă victorie cu scorul ■ 
de 3—0 în fața echipei cla- I 
sei de strungari. S-au evi- I 
dențiat în acest turneu loan i 
Neamțu, Dan Retegan, Ion | 
Călușeru, Petre Gava, Ale- . 
xandru Silvășan, Iosif Ari, ! 
Adrian Nichita,

Handbal
întîlnind pe teren propriu, 

în cadrul campionatului mu- ’ 
nicipal de handbal, echipa I 
Liceului din Uricani, forma- • 
ția „Viitorul" a Grupului I 
școlar minier, condusă de | 
prof. Ioan lordache, a repur- I 
tat o meritată victorie cu | 
scorul de 40—13 (18—3). . 
S-au evidențiat elevii Ioan I 
Vincze, Remus Prigoană, Pe- 
tru Gore și Ioan Sereciu.

Prof. Iacob IMLING I

De pe extremă și dintr- un unghi dificil, ing. Puiu Popovici șutează imparabil în gol, 
mărind cu un punct avantajul Științei. Foto : I. LICIU

— Telex — Telex — Telex — Telex — Telex —
, BELGRAD 22 (Agerpres). — 

Echipa spaniolă de fotbal Ma
laga, aflată în turneu în Iu
goslavia, a jucat la Zenica cu 
formația locală Celik, eare 
activează în prima divizie a 
campionatului. La capătul u- 
nui joc echilibrat, fotbaliștii 
iugoslavi au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (2—0).

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Finala turneului internațio
nal feminin de tenis de la 
Boca Raton (Florida) se va 
disputa între jucătoarele ame
ricane Chris Evert șj Nancy 
Gunter.

BOGOȚA 23 (Agerpres). — 
Desfășurat timp de trei zile la 
Bogota, meciul dintre echipele 
Columbiei și Venezuelei, con- 
tînd pentru preliminariile 
„Cupei Davis" (zona sud-ame- 

ricană), s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 în favoarea 'tenismeni- 
lor eolumbieni.

PRAGA 22 (Agerpreș). — 
Turneul internațional feminin 
de baschet de la Praga a fost 
cîștigat de selecționata olim
pică a U.R.S.S., care, în meciul 
decisiv, a învins cu scorul de 
78—59 (32—28) formația Spar
ta Praga. In partida pentru lo
curile 3—4, echipa Politehnica 
București a întîlnit formația 
Slavia Praga. Baschetbalistele 
românce au obținut victoria 
cu scorul dă 77—61 «1—27).
Pe locul cjnci s-a clașat Ze- 
lezniciar Sarajevo, învingător» 
re cu 79—65 (40—41) în fața 
eehipei „Polonia" Varșovia.

LUSAKA 22 (Agerpres). — 
Primul meci al turneului final 

din cadrul zonei africane a 
preliminariilor Campinatului 
mondial de fotbal s-a dispufat 
la Lusaka între reprezentati
vele Zambiei și Marocului. 
Fotbaliștii din Zambia au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—0 (2—0).

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Partida centrală a rundei 
a 14-a a Campionatului unional 
masculin de șah s-a disputat 
între foștii campioni mondiali 
Boris Spasski și Mihail Tal și 
s-a încheiat remiză la mutarea 
a 22-a.

In elasament continuă șă 
conducă marele maestru Boris 
Spasski cu 9 puncte și o parti
dă întreruptă, urmat de Pe
trosian, Karpov și Korcinoi — 
cu eîte 8,5 puncte.

MADRID 22 (Agerpres). — 
Turneul interzonal feminin de 
șah a continuat în stațiunea 
maritimă Caile Galdana de 
Ferrerias (Insula Minorca) cu 
disputarea partidelor din run
da a 15-a, Cu mult succes au 
evoluat în această rundă fiică- 
toarele sovietice: Zatulovskria 
a cîștigat la Jovanovici, Alek- 
sandria la Lazarevici și Kono- 
pleva la Baumstarck, iar Șui 
și Kozlovskaia au întrerupt în 
poziții favorabile partidele cu 
Cardosșo și, respectiv, Jjvko- 
vipi. S-au întrerupt de aseme
nea, partidele Nicolau — Le
vitina și Karakas — Ferrer- 
Partidele Polihroniade <—■ Ve* 
roczi și Hprtșton — Donnelly 
s-au încheiat remiză-

Cu patru runde înainte de 
încheierea turneului, situația 
în clasament se prezintă ast
fel : 1—2. Nana Aleksandria 

(U.R.S.S.) și Jana Hartston 
(Anglia) — 10 puncte ; 3. Ale
xandra Nicolau (România) —
9.5 puncte și o partidă între
ruptă ; 4. Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) — 9,5 puncte : 5—6. 
Marta Șui și Natalia Kono- 
pleva (ambele U.R.S.S.) — 9 
puncte (1); 7. Valentina Koz
lovskaia (U.R.S.S.) — 8,5
puncte (1) ; 8—9- Elisabeta 
Polihroniade (România) și Su- 
zana Veroczi (Ungaria) — 8,5 
puncte ; 10. Irina Levitina
(U.R.S.S.) — 8 puncte (2); 11. 
Milunka Lazarevici (Iugosla
via) — 8 puncte (1); 12. Kștia 
Jovanovici (Iugoslavia) — 7,5 
puncte ; 13 Gertrude Beurns- 
tarck (România) — 7 puncte ; 
14. Jivkovici (Iugoslavia) —
6.5 puncte (2); 15. Eva Kara
kas (Ungaria) — 5 puncte (2).
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Două acțiuni de primă urgență 
pe șantiere

(Urmare din pag. 1)

rite noi ale acestui benefi
ciar, un număr mare de an
sambluri de locuințe (Ae
roport VI, etapa a Il-a, 
„Viscoza“, etapa a Il-a, micro 
III B etc.), ca și lucrările de 
captare și aducțiune din 
Sursa Taia sau stația de 
epurare Uricani, nu au do
cumentația tehnico-econo- 
mică aprobată, execuția 
lor nu este contractată, nu 
au asigurate condițiile ne
cesare pentru deschiderea 
finanțării, amplasamentele 
nu sînt rezolvate, iar mare 
parte din proiectele de e- 
xecuție nu au fost încă e- 
laborate. Este o situație cu 
totul nesatisfăcătoare care 
trebuie grabnic înlăturată!

Rămîneri în urmă în a- 
sigurarea documentației mai 
există și la Centrala cărbu
nelui (94,5 la sută), I. F. A. 
„Viscoza“ Lupeni (95,6 la 
sută), I.U.M. Petroșani (71,8 
la sută) și I.C.I.L.S. Alimen
tara Petroșani (40,5 la sută). 
Intîrzieri se constată și la 
contractarea utilajelor: 
C.C.P. (46,3 la sută), I.U.M.P. 
(49,5 la sută) „Viscoza“ 
(77,7 la sută), C.C.S.M., In
stitutul de mine și între
prinderile comerciale loca
le.

Dar problema asigurării 
de către beneficiari a con
dițiilor necesare trebuie 
analizată în corelație cu 
stadiul de pregătire ale e- 
xecuției de către organiza
țiile de construcții-montaj 
executante. La principalii 
executanți din Valea Jiu
lui, Șantierul T.C.M.M. și 
Grupul de șantiere T.C.D.. 
prima caracteristică a 
planului pentru 1974 con
s''’' într-o spectaculoasă 
creștere : 154,1 la sută,
respectiv, 117,3 la sută fa
ță de 1973. Planul pe tri
mestrul I 1974 este mai 
mare decît planul pe tri
mestrul IV 1973 cu 27,3 la 
sută la T.C.M.M. și cu 
31,7 la sută la T.C.D. Sînt 
sarcini deosebit de mari 
și în analiza modului cum 
șantierele sînt pregătite să 
facă față acestora, trebuie 
pornit de la constatarea 
că în activitatea trimes
trului IV a. c. urmează să 
se recupereze și nerea- 
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lizările anterioare: 636
mii lei Ia T.C.M.M. și 4063 
lej la Grupul de Șantiere 
T.C.D. Restanța șe referă 
și la corespondentul fizic, 
respectiv, la obiectivele 
planificate a fi predate 
pînă la 30 septembrie a. c. 
și nepuse în funcțiune ; nu 
puține la număr.

In primul rînd, șantie
rele vor trebui să asigure 
traducerea în practică a 
unor măsuri tehnico-or-
ganizatorice viabile, care 
să asigure cu certitudine
creșterea în 1974 a pro
ductivității muncii cu 7994 
lei/muncitor la T.C.M.M.
și cu 1739 lei/muncitor la 
T.C.D., întrucît pe seama 
productivității muncii ur
mează să se acopere creș
teri de producție în valoa
re de 10 și, respectiv, 2 mi
lioane lei.

In al doilea rînd, în 
condițiile în care pe tot 
parcursul perioadei scurse 
din acest an șantierele au 
fost confruntate eu greu
tăți în ceea ce privește 
asigurarea cu forța de 
muncă necesară, crește
rea cu 347, respectiv, 130 
muncitorii față de numărul 
mediu anual planificat 
în 1973, trebuie pregătită 
încă din acest trimestru.

Și, în sfîrșit, este impor
tant ca începutul anului 
1974 să găsească șantiere
le asigurate cu un front de 
lucru care să permită con
tinuarea neîntreruptă a e- 
xecuției, cu toate efectivele 
și la toate meseriile.

La Șantierul 
condițiile sînt 
toare, existența 
crări cu volum

T.C.M.M. 
satisfăcă- 
unor lu- 
mare de

producție, ca cele de la Pre- 
parația Lupeni și I. U. M. 
Petroșani, cu stadii avansa
te, vor permite continuarea 
lucrului în spații închise, 
preocuparea șantierului ur- 
mînd să fie îndreptată spre 
închiderea golurilor și în
călzirea spațiilor respective.

Se impune ca perioa
da trimestrului IV să fie fo
losită, pe Șantierul T.C.M.M., 
cu precădere pentru termi
narea lucrărilor mici și dis
persate, astfel ca execuția, 
după 1 ianuarie, să fie con
centrată la un număr rațio
nal de obiective, evitîn-

du-se dispersarea manifes
tată pe parcursul anului cu
rent.

Șantierul a defalcat pla
nul de producție al anului 
1974 pe obiecte și este nece
sar ca, în cel mai scurt timp, 
să analizeze, împreună cu 
beneficiarul — Centrala căr
bunelui — stadiul asigură
rii condițiilor de execuție, 
stabilind un program menit 
să rezolve Qperativ proble
mele existente. De reținut 
că în anul în curs, datorită 
neasigurării la termen a a- 
cestor condiții, planul de 
producție al șantierului a 
fost diminuat cu 9 milioa
ne de lei.

La Grupul de șantiere 
T.C.D., dacă în privința fron
tului de lucru pînă la 31 de
cembrie nu se semnalează 
probleme, după 1 ianuarie 
se întrevede o situație cu 
totul necorespunzătoare. A- 
ceasta datorită faptului că 
marea majoritate a lucrări
lor atacate și aflate în curs 
de execuție sînt planificate 
a se pune în funcțiune pînă 
la finele acestui an. Prin 
proiectul de organizare în
tocmit, grupul și-a planificat 
ca în perioada trimestrului 
I să execute lucrări la un 
însemnat- număr de obiecti
ve, dintre care datorită cau
zelor enumerate mai sus, 
numai cîteva sînt deja a- 
tacate. O astfel de situație 
este cu totul necorespunză
toare și înlăturării neajun
surilor existente trebuie să 
i se acorde o atenție deose
bită. Neasigurarea prin pla
nul pe acest an a fondurilor 
necesare în vederea consti
tuirii frontului de lucru la 
locuințe precum și faptul că 
la locuințele planificate a se 
da în folosință în acest an 
există, de asemenea, o nea- 
sigurare cu fonduri de peste 
8 milioane lei, agravează a- 
ceastă stare de lucruri.

Timpul scurt rămas pînă 
la sfîrșitul acestui an recla
mă o mobilizare de forțe 
maximă. Așa cum ne-am 
exprimat, și cum rezultă din 
datele analizate, de modul 
cum beneficiarii de investi
ții și executanții vor reuși 
să-ș: rezolve operativ ,,ba- 
gajul“ de probleme, depinde 
direct succesul realizării pla
nului pe anul 1974. j

Prețuire muncii
Recent, în sala Casei de 

cultură din Uricani a avut 
loc o acțiune emoționantă 
In fața a peste 150 de ti
neri, a fost înmînată in
signa jubiliară „25 ani de 
la înființarea primelor șan
tiere naționale ale tinere
tului", acordată de către 
C.C. al U.T.C., unor vechi 
membri, ai organizației 
U.T.C., participant! pe 
șantierele de muncă ale 
tineretului, cum sînt to
varășii Dan Vaier, Victor 
Radu, Dumitru Vascu, Er
nest Doboi, loan Maigtnh 
și Martin Vereș, precum și 
unor tineri evidențiați în 
activitatea patriotică : Io
nel Făgaș, Ioan Mureșan, 
Nicolae Holman, Ioan To
ma și alții.

Adunări de dări de 
seamă și a’egcri
De cîteva săptămîni se 

desfășoară în organizațiile 
U.T.C. din școli și între
prinderi, adunările de dări 
de seamă și alegeri. Pînă 
în prezent s-au ținut 234 
de adunări, din care : 149
în școli și 85 în întreprin
deri. Fiind bine pregătite, 
adunările generale de 
U.T.C. de la anul ill B 
Școala profesională Lu
peni, anul IV Liceul Pe- 
trila, I.U.M.P. automatizări, 
spitalul Vulcan, anul II D 
Școala comercială Petro
șani, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină com
bativitate, lipsurile semna
late fiind puse în discuție 
de eătre tineri eu multă 
exigență.

O nouă ediție
Gazeta „Tineretul, factor

activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de ter
men" organ al comitetului 
U.T.C. de la I. F. A. Viscoza 
Lupeni a apărut într-o nouă 
ediție consacrată tinerilor 
evidențiați în producție. In 
cadrul ediției este afișată 
chemarea C. C. al U.T.C. 
privind mobilizarea tinere
tului la realizarea cincinalu
lui înainte de termen, pre
cum și obiectivele ce trebuie 
să stea în atenția fiecărei 
organizații U.T.C.

Gazeta scoate în relief 
rezultatele bune obținute 
de unii tineri în cadrul în
trecerii cum ar fi : Dumitru 
.Popovici, Mircea Ivanov, 
Tiberiu Boncsina. Liviu 
Bogatu, Mircea Chiriac, Ioa
na Copiță, Agneta Polak, A- 
malia Bothe.

în toate școlile — 
anali’a activității 

pe anul trecut
In toate școlile din mu

nicipiu — licee teoretice și 
de specialitate, școaja co
mercială, școli profesionale, 
școli generale — au loc în 
aceste zile plenarele de ac
tiv. Ele analizează în spiri
tul sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
18-19 iunie a. c. eu privire 
la perfecționarea învăță- 
mîntului, activitatea desfă
șurată în anul școlar 
1972/1973.

Valeriii COANDRAS 
activist U.T.C.

Cu acest prilej copiii au 
făcut cunoștință cu lumea 
moralizatoare a animalelor 
din care, cu sprijinul educa
toarelor, au desprins multe 
învățăminte utile în ceea ce 
privește comportamentul lor 
in familie și societate.

Discuțiile pe marginea ce
lor văzute s-au prelungit 
mult după terminarea spec
tacolului. Intr-o atare situa
ție am surprins personalul

7 eatrul 
pentru copii 
și Educația

grădiniței nr. 4, Ana Buric, 
directoarea grădiniței, edu
catoarele M. Nistor, C. An
tonie, E. Manciu, I. Nemety, 
I. Schweitzer, nu mai conte
neau cu explicațiile și răs
punsurile la întrebările puse 
de copii, precum și cu con
cluziile desprinse de ei din 
piesa vizionată.

Am rămas plăcut surprins 
la plecarea din grădiniță 
cînd o fetiță a făcut o ase
mănare intre personajul ne
gativ al piesei și un băiețel, 
coleg al ei care se abătuse 
puțin de la recomandările 
date de tovarășa educatoa
re, referitoare la mersul pe 
stradă.

Era limpede, deci, că ei, 
copiii, sînt foarte receptivi 
la tot ce e nou ; dar pentru 
aceasta e necesară și o mun
că continuă pentru stimula
rea gindirii, imaginației lor. 
Și acest proces de educare se 
desfășoră sistematic, cu tact 
pedagogic în grădinița a- 
mintită.

SUBUNITATE A S. II. I.
Șantierul Chișcădaga 

angajează de urgență :
— 1 maistru exploatare utilaje
— 2 șefi coloană auto
— 2 revizori tehnici auto
— 1 șef garaj (tehnician auto)
— 1 impiegat mișcare auto
— 8 mecanici reparații utilaje
— 8 mecanici reparații auto
— 2 electricieni auto
— 1 electrician forță
— 1 sudor-tinichigiu auto
— 10 conducători auto
— 3 excavatoriști
— 2 automacaragii
Salarizarea se face conform H.C.M. nr. 914/1968 
Informații și angajarea se fac la sediul secției 

din Chișcădaga Deva.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Incze 

Ioan eliberată de mina Aninoasa. O declar nulă.

I.C S-MĂRFURI INDUSTRIALE
Pedeapsa maximă pentru 

subminarea economiei naționale
Tribunalul militar terito

rial București a judecat, de 
curînd, pe ION TUDORA — 
domiciliat în București, șo
seaua Mihai Bravu — învi
nuit de subminarea econo
miei naționale.

In funcția pe care o deți
nea, ca șef de serviciu ia 
Centrala industrială de ma
șini agricole, direcția de im
port-export (Imagrex), Ion 
Tudora a favorizat încheie
rea de contracte cu unele 
firme străine pentru impor
tul de utilaje agricole în 
condiții dezavantajoase eco
nomiei naționale, provocînd 
statului pagube naționale
de patru1 nsMîeahie lei. az ■■

In fața probelor adminis
trate, Ion Tudora a recunos
cut că a primit, în schimbul 
activității sale infracționale, 
importante avantaje mate
riale — bani și obiecte — 
valorînd peste două milioa
ne Iei.

Tribunalul, stabilind acti
vitatea criminală a infracto
rului, de trădare a interese
lor patriei, a pronunțat pe
deapsa maximă prevăzută 
de lege — condamnarea la 
moarte. Recursul și cererea 
de grațiere fiind respinse, 
sentința a fost executată.

(Agerpres).

COMIINIȘIII COAiSTltlICTORI IN PRIMfll RlNMI
(Urmare din pag. 1)

;e in ce mai mare. Secreta
rii organizațiilor de bază 
sînt în prima linie Augus
tin Prodan, șantierul 1 Pe
troșani ; Dumitru Ciobescu, 
șantierul 3 Vulcan ; Cornel 
Vasian, șantierul 4 Lupeni ; 
Petru Florea, șantierul 5 
instalații; Ilie Pomană, 
S.U.T. sector Livezeni ; Ion 
Schmieder, T.E.S.A. grup 
Petroșani.

Am vorbit despre aceștia, 
înt'rucît despre ei s-a scris 
mai puțin. Consider însă 
că toți cei aproape 300 de 
comuniști sint la fel de 
disciplinați și de conștiin
cioși la locurile de muncă. 
Este revelator faptul că în 
această perioadă nu s-au 
manifestat act'e de indisci
plină în rîndurile membri
lor de partid. Toți au fost 
prezenți la datorie și au 
răspuns cu promptitudine

chemărilor organizațiilor de 
partid.

întărirea disciplinei de 
partid a dus la creșterea 
combativității, la înlătura
rea unor neajunsuri și ră- 
rămîneri în urmă față de 
graficele de execuție. S-a 
întărit și mai mult contro
lul îndeplinirii sarcinilor, a 
măsurilor stabilite la nive
lul organelor și organizați
ilor de partid, care au con
tribuit la impulsionarea rit
mului de lucru pe fiecare 
șantier.

Este edificator felul cum 
au răspuns comuniștii cons
tructori la chemarea adre
sată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la începutul lu
nii august, privind sporirea 
eforturilor pentru ‘recupe
rarea rămînerilor în urmă, 
Atît în luna august, cît și 
în septembrie s-a lucrat' în 
schimburi prelungite, pre

cum și în toate zilele de 
repaus, acțiune ce va fi 
continuată pînă la sfîrșitul 
anului. Toate acestea sînt 
o încununare a muncii po
litice desfășurate de comu
niști, a exemplului însu- 
flețitor pe care-1 exercită 
asupra colectivelor în mij
locul cărora muncesc. De
sigur, exigențele ce se ri
dică la ora actuală pe șan
tierele noastre, la fiecare 
loc de muncă sînt mari. 
Onorarea acestor exigente 
depinde în mod hotărîtor 
de activitatea desfășurată 
la locurile de muncă de fi
ecare comunist. De aceea, 
conștient de această cerin
ță, fiecare comunist își in
tensifică eforturile pentru 
a mobiliza colectivele de 
constructori la accelerarea 
ritmului de execuție, pentru 
valorificarea tuturor rezer
velor interne în acest sens.

Comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de 
bază se vor călăuzi și în 
viitor după hotărîrile par
tidului și statului, vor acți
ona cu și mai multă fer
mitate și responsabilitate 
pentru traducerea în viață 
a politicii partidului. Avem 
convingerea că fiecare co
munist din cadrul șantiere
lor noastre este pătruns de 
necesitatea respectării rigu
roase a disciplinei de par
tid și va acționa cu hotă- 
rîre pentru lichidarea în 
aceste luni a rămînerilor 
în urmă spre a preda pî
nă Ia sfîrșitul anului toate 
obiectivele planificate pen
tru a ne crea o platformă 
sigură pentru realizarea 
ritmică a planului pe 1974.

Stă în puterile comuniș
tilor constructori să facă 
acest lucru și îl vor face cu 
prisosință.

în librării:
loan Slavici — Moara cu 

noroc (texte comentate în 
colecția „Lyceum" a editu
rii „Albatros").

Eugen Lovinescu — Isto
ria literaturii române con
temporane

Jules Michelet — Scrieri 
alese (Istoria Franței ; Istor- . 
ria revoluției).

Wilian Faulkner — Lu- ■ 
mină de august.

N. Petrulian — Zăcămin- ; 
te de minerale utile.

M. Preda — Probleme de 
electricitate pentru exa- j 
menele de bacalaureat și ' 
admitere în învățămîntul 
superior ;

H. R. Radian — Recrea- I 
ții matematice (colecția Ly
ceum).

PETROȘANI

Începînd de azi,

Mărfuri de calitate, cu
Confecții, tricotaje, țesături și încălțăminte, 

intr-o gamă întinsă de articole pentru bărbați, 
femei și copii, produse metalo-chimice, de uz 
casnic și gospodăresc vă oferă la un preț re
dus, incepind de astăzi, magazinele din Valea 
Jiului. Cu bani mai puțini achiziționați o canti
tate sporită de mărfuri I

Dorinței dumneavoastră de economisire ii 
vine în întimpinare marea reducere de prețuri 
a produselor din comerțul de stat. Nu uitați ; 
prețul a peste 5339 de articole se reduce, in
cepind de azi, cu 20, 40 și chiar 60 la sută !

Adresați-vă cu încredere unităților comercia-

Intrați în magazine,

prețuri foarte accesibile 
le care vă oferă o mare varietate de mărfuri 
la prețuri deosebit de convenabile. Costume, 
sacouri, pardesie și paltoane, rochii executate 
din diferite materiale, pantaloni, bluze și pe
lerine, instalații de încălzire, sticlărie, porțe
lanuri și faianță, piese de schimb pentru a- 
parate, articole electronice și electrotehnice 
sint doar o mică parte din cele 5 339 de ar
ticole ale căror prețuri sint reduse.

înaintea magazinelor opriți-vă și gindiți-vă : 
substanțiala reducere de prețuri vă dă posibili
tatea să cumpărați mai mult și bun cu bani 
mai puțini. 1

alegeți și cumpărați !

! Ml NOTE m ÎNSEMNĂRI NOTE ÎNSEMNĂRI bw NOTE m
A cui este stația

*

de autobuz?
•

La timpul potrivit a fost 
lăudată inițiativa I.U.M.P. 
care a construit în dreptul 
întreprinderii două stații de 
autobuz acoperite pentru a 
servi adăpostirii călătorilor 
și îndeosebi a salariaților de 
la această unitate.

Anii care au trecut au de-, 
monstrat și mai mult utili
tatea celor două stații și ne 
raliem în continuare apreci
erilor exprimate de numeroși 
cetățeni care călătoresc cu 
autobuzul în această zonă a 
orașului.

In ultima vreme, însă, au 
început să se formuleze ri
nele critici la adresa I.U.M.P. 
a gospodarilor de la consili
ul popular și a E.G.C., legate 
tocmai de stațiile amintite. 
Motivul ? L-am aflat chiar 
de la salariații unităților a- 
mintite.

Cu cîteva săptămîni în ur
mă, o automacara a șantie
rului de construcții a lovit 
acoperișul uneia din stații 
ștrivindu-1 și, în același timp 
îndoindu-i stîlpii de susține
re. N-a lipsit mult ca între
gul schelet metalic să fie 
smuls din loc și tîrît mai de
parte.

Deși de atunci a trecut

multă vreme, nimeni din cei 
amintiți n-a intervenit pen
tru îndreptarea acoperișului 
și â stîlpilor de susținere. 
Gospodarii consiliului popu
lar ziceau, să se ocupe de a- 
ceastă problemă cei da la 
E.G.C., ...............
ile. La rîndul său, 
consideră că rezolvarea 
treaba gospodarilor de 
I.U.M.P., căci ei au făcut sta
țiile, deci, ei să o repare.

Pînă cînd se vor lămuri lu
crurile poate va mai trece 
multă vreme. Totuși situația 
nu poate rămîne așa. Cineva 
trebuie să o rezolve. Și, cre
dem că nu numai I.U.M.P. 
are această datorie. Faptul 
că din proprie inițiativă a 
făcut ceva pentru cetățenii 
orașului, pentru transportul 
în comun, nu-i atrage și o- 
bligația de a întreține cele 
două stații. Este limpede că 
astfel de îndatoriri revin 
E G.C. și serviciului de gos
podărie.

A pasa răspunderile de la 
unul la altul nu-i nici pe de
parte o rezolvare. Or, tocmai 
aici constă esența chestiu
nii...

că ale lor sînt stați- 
E.G.C.

e 
la

C. H.

Nu le
Miercuri, la ora 10,30, au

tobuzul pornise din Piața 
Victoriei în obișnuita sa 
cursă spre Uricani. Lume 
multă ca de obicei, oameni 
porniți la drum din nevoia 
rezolvării treburilor zilnice.

Călătoria decurge normal, 
chiar dacă pe parcurs orga
nul de control depistează un 
pasager fără bilet. In centrul 
orașului Lupeni aceeași voce 
anunța „Biletele de 6,50 lei 
din Petroșani pînă aici sînt 

valabile". Pe banca a treia 
din dreapta "autobuzului doi 
tineri încearcă să se ridice, 
însă renunță. El și ea, pre
zentabili, bine îmbrăcați, țin 
cu tot dinadinsul să iniirme

lipsea numai un leu...
impresia bună pe care o iac 
la prima vedere. „Acum ne 
anunțați ? De ce nu ne-ați 
spus mai din timp să cobo- 
rîm ? (!?!).

După multe invitații, cu 
contribuția privirilor deza
probatoare ale pasagerilor se 
îndreaptă spre caserie. Li se 
oferă o diferență cuvenită 
pînă la stația Braia — două 
bilete a 2,50 lei. Din nou sînt 
revoltați. „De unde să dăm 5 
lei dacă nu avem decît 4! 
Ia vezi Ani dacă nu mai gă
sești vreun leu..."

Lumea îi privește. Tinerii 
sînt tot în căutarea unui leu, 
situație contrastind vizibil 
cu eleganța vestimentară a

celor doi. Ii scoate din În
curcătură un elev, care cu 
voce ezitîndă le oferă „su
ma" necesară — leul. Se plă
tesc biletele, ușile se des
chid, cei doi coboară și ui- 
tînd să mulțumească pentru 
modestul, dar semnificativul 
ajutor primit, se dezlănțuie 
împotriva controloarei „Cer- 
șetoareo, ești mulțumită că 
ți-am dat 5 lei ? ș.a.m.d. Pă
cat, leul oierit cu atîta ge
nerozitate de acel elev ar fi 
meritat o altă reacție de 
ment din partea lui Ani 
tovarășului 
stafia Braia

ei coborîți 
din Lupeni.

mo
și a 

in

VAGbNETE DĂ LOC

B. M.

Sîmbătă la coafură...
Se știe că sîmbăta nenumă

rate femei obișnuiesc să trea
că pe la coafor. De data 
ceasta (20.10. a.c.) au avut 
surpriza să afle că o unitate 
a cooperativei „Unirea" — 
coafura nr. 5, de aproape o 
lună de zile s-a profilat și 
pe... pierdere de timp : o o- 
ră, două, trei, O precizare : 
lucrătoarele unității au mult 
de lucru, numai clientele be
neficiază db,-- ședere. Cum 
spuneam, sîmbătă, pentru că 
tot aveau femeile multe tre
buri gospodărești, au venit 
la coafor. La un moment dat, 
erau atît de multe, că s-a 1-

a-

vit problema spațiului... de
venit neîncăpător. Cum s-a 
ajuns aici ? Am rugat-o pe 
șefa unității, Ghizela Bîră, 
să ne lămurească : „totul e 
simplu. Avem zece aparate- 
cască, din care funcționează 
numai cinci și... din care u- 
nul „arde" foarte rău. Sîm
băta și duminica avem atî- 
tea cliente îneît și cele zece 
ar fi puține. Am anunțat 
conducerea, pe tpvarășul vi
cepreședinte, Vasile Ungur. 
Situația a rămas neschimba
tă. Chiar atunci cînd apara
tele sînt reparate, se ard 
foarte repede. Sînt vechi, ar 
trebui făcut ceva". Neapărat.

Nu în felul
Ies diversificarea serviciilor 
cooperativei.

Cum femeile trebuie să fie 
ordonate, frumoase, nu vor 
renunța ia obiceiul de a se 
coafa. Așa stînd lucrurile, nu 
vor întîrzia și.,, protestele 
soților, care, vor fi nevoiți 
să preia locul la bucătărie, 
lîngă aragaz. De nemulțumi
rile femeilor nu mai e cazul 
să discutăm. Dar, șă zicem 
că nu vor mai aștepta mult, 
și aparatele vor fi reparate... 
bine .

acesta am înțe-

I. FIERARU A ACCIDENTE
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REZOLUȚIA CONSILIULUI DE 
SECURITATE PRIVIND ÎNCETAREA 
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Deschiderea sesiunii Consiliu
Iui Uniunii Interparlamentare

Comunicat

Conferința pentru securitate 
și cooperare

NAȚIUNILE UNITE 22 — 
Corespondentul Agerpreș, 
Constantin Alexandroaie, 
transmite : Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit în ședință 
extraordinară în noaptea 
duminică spre luni 
lua în dezbatere un 
rezoluție, supus de 
Sovietică și Statele 
zînd încetarea < 
militare în Orientul Apropiat 
și începerea imediată a ne
gocierilor între Israel și sta
tele arabe implicate în vede
rea stingerii conflictului.

După invitarea delegațiilor 
Egiptului, Israelului, Siriei, 
Arabiei Saudite și Nigeriei de 
a participa la dezbateri, a luat 
cuvîntul ambasadorul John 
Scaii, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la Națiunile U- 
nite. El a prezentat Consiliului 
de Securitate proiectul de re
zoluție sovieto-americaij, care 
are următoarea redactare :

„Consiliul de Securitate", 
1. Cere tuturor părților parti

cipante la luptele actuale 
înceteze complet focul și

de 
i pentru a 
i proiect de 
s Uniunea 

Unite, vi- 
ostiiităților

să 
să

pună capăt imediat tuturor 
activităților militare, în maxi
mum 12 ore de la adoptarea 
acestei hotărîri, în condițiile 
rămînerii trupelor pe pozițiile 
pe care le ocupă în prezent ;

2. Cere părților interesate să 
înceapă, imediat după înceta
rea focului, aplicarea tuturor 
prevederilor rezoluției Consi
liului de Securitate numărul 
242 din noiembrie 1967 ;

3. Hotărăște ca imediat și 
concomitent cu încetarea fo
cului să se înceapă negocieri 
între părțile interesate, 
auspicii corespunzătoare, 
scopul stabilirii unei 
juste și durabile în Orientul 
Apropiat".

După intervenția reprezen
tantului S.U.A., au luat cuvîn
tul Iacov Malik, adjunct 
ministrului de externe 
U.R.S.S., ambasadorii la O.N.U. 
ai Marii Britanii — Donald 
Maitland, Franței — Louis de 
Guiringaud, Indiei — Samar 
Sen, ministrul afacerilor ex
terne al Kenyei, Njoroge Mun- 
gai, ambasadorii la O.N.U. ai

sub 
în 

păci

al 
al

statului Panama — Aquilino 
Hoyd, Indoneziei — Chaidir 
Anwar Sâni, Perului — Javier 
Perez de Cuellar, Israelului — 
Yosef Tekoah, R.P. Chineze — 
Huan Hoa, ministrul afaceri
lor externe al Sudanului, 
Mansur Khalid, ambasadorul 
Austriei la O.N.U., Peter Jan- 
kowitsch, ministrul afacerilor 
externe al Egiptului, Mohamed 
Hassan El Zayyat, și ambasa
dorul Guineei la O.N.U. Jean
ne Martin Cisse.

Pus la vot, proiectul de re
zoluție a fost adoptat la ora 
4,50 G.M.T., cu 14 voturi pen
tru și o neparticipare la vot.

★
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— Imediat după încheierea 
lucrărilor Consiliului de Se
curitate, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
salutat rezoluția adoptată. El 
și-a exprimat speranța că ac
țiunile militare din Orientul 
Apropiat vor înceta și că în 
curînd vor începe tratative în 
vederea 
trainice.

unei reglementări

In conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate
Părțile beligerante au hotărît

I I
CAIRO 22 (Agerpres). — 

Președintele Ahwar Sadat, în 
calitatea sa de comandant 
suprem al forțelor armate e- 
giptene, a dat Comandamentu
lui general ordinul de înceta
re a focului, la ora prevăzută 
de rezoluția votată, luni, de 
Consiliul de Securitate, cu 
condiția ca trupele israeliene 
să acționeze în același sens — 
informează o declarație dată 
publicității de postul de radio 
Cairo și reluată de agenția 
MEN.

Un purtător de cuvînt ofi
cial a anunțat că încetarea 
focului a devenit efectivă

de-a lungul întregului front al 
Canalului de Suez, la ora 16,52 
GMT ’(18,52, ora locală).

★
TEL AVIV 22 (Agerpres). 

— Reunit, luni dimineața, în 
sesiune urgentă extraordinară, 
guvernul israelian a hotărît în 
unanimitate să anunțe că Is
raelul este gata să accepte o 
încetare a focului, în confor
mitate cu rezoluția Consiliului 
de Securitate bazată pe pro
punerile prezentate în comun 
de S.U.A. și U.R.S.S. — anun
ță un comunicat oficial israe
lian, citat de agențiile de 
presă.

Un al doilea comunicat ofi-

Henry Kissinger 
li/ita in

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Secretarul de stat al S.U.A., 
'Henry Kissinger, și-a înche
iat luni, vizita în U.R.S.S. Du
pă cum relatează agenția 
TASS, la 20—21 octombrie, el 
a avut convorbiri cu Leonid 
Brejnev și cu Andrei Gromî- 
ko, ministrul afacerilor exter
ne al' U.R.S.S. Cu acest prilej, 
a fost analizată multilateral 
situația actuală idin Orientul 
Apropiat și căile posibile pen
tru stabilirea păcii în aceas
tă regiune.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — După cum s-a anun
țat la Casa Albă, președinte
le Nixon a cerut secretarului 
de stat Henry Kissinger, ca, 
în drum spre Washington, să 
se oprească în Israel, „în legă
tură cu eforturile curente în
treprinse pentru a sc pune ca
păt ostilităților și pentru a 
grăbi deplina aplicare a rezo
luției Consiliului de Securita
te în problema încetării focu
lui". I

cial precizează că forțelor is
raeliene li s-a dat ordin să 
înceteze focul, pe frontul egip
tean. la ora stabilită prin re
zoluția Consiliului de Securi
tate. Un purtător de . cuvînt 
militar israelian a precizat, 
totodată, că în absența unei 
reacții siriene, operațiunile pe 
frontul înălțimilor Golan con
tinuă — relatează agențiile 
Reuter și France Presse.

★
DAMASC 22 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc, ci
tat de agenția France Presse, 
anunță că adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a rezo
luției americane-sovjeticC pre- 
conizînd încetarea focului a 
fost examinată, luni diminea
ță, de Comandamentul Cen
tral al Frontului Național Pro
gresist. Această rezoluție a 
fost, de asemenea, examinată 
de comandamentele regional 
și interarab ale Partidului 
Baas în cursul unei reuniuni 
comune care a avut loc luni 
după-amiază.

*
AMMAN 22 (Agerpres). — 

„Guvernul Regatului hașemit 
al Iordaniei a acceptat hotărî- 
rea Consiliului de Securitate 
privind încetarea focului în 
Orientul Apropiat și reafirmă 
necesitatea aplicării rezoluției 
242 din 22 noiembrie 1967“ — 
a declarat. luni seara. Zeid 
Rifai, premierul iordanian.

GENEVA 22 — Corespoden- 
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Palatul Națiuni
lor din Geneva s-șu deschis 
lucrările celei de-a 113-a sesi
uni a Consiliului Interparla
mentar, la care sînt reprezen
tate. peste 60 de țări ; din Ro
mânia participă o delegație, 
compusă din Corneliu Mănes- 
cu, președintele grupului ro
mân din Uniunea Interparla
mentară și deputății Ion Măr
gineam! și Mircea Angelescu. 
Pentru prima oară, la lucrări 
iau parte delegațiile R.P.D. 
Coreene, Argentinei, Colum
biei și Mexicului afiliate la 
Uniunea Interparlamentară. 
.Sesiunea Consiliului a fost 
convocată după ce Uniunea 
Interparlamentară a hotărît, 
ca urmare a evenimentelor 
■tragice petrecute în Chile, a- 
nularea celei de-a 61-a con
ferințe a sa. care trebuia să 
aibă loc la Santiago de Chile 
în perioada 4—12 octombrie.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează o serie de puncte 
privitoare la probleme impor
tante ale vieții internaționale, 
între care securitatea și co
operarea în Europa, evenimen
tele din Orientul Apropiat, si
tuația din zona Asiei de Sud- 
Est, promovarea principiilor 
fundamentale menite să gu
verneze relațiile dintre state 
cu sisteme sociale diferite, in
tensificarea cooperării științi
fice între state în interesul 
păcii și securității. Partici- 
panții la' reuniune au păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria președintelui Repu-

a

blicii Chile, Salvador Allende, 
și a altor personalități ale vie
ții politice chiliene care și-au 
pierdut viața în timpul lovitu
rii de stat mlitare.

In discursurile rostite în 
ședința inaugurală, Vittorio 
Winspeare Guicciardi, direc
torul oficiului Națiunilor U- 
nite de la Geneva, Walter Ren- 
schler, președintele grupului 
interparlamentar elvețian, și 
Andre Chandernagor, preșe
dintele Consiliului Interpar
lamentar, au exprimat preocu
parea și neliniștea manifestate 
în lume față de evenimentele 
•grave petrecute în Chile, fa
ță de măsurile represive ale 
juntei militare de la Santiago 
împotriva parlamentarilor și 
a altor oameni politici chili
eni.

Adresîndu-se participanților, 
șeful Departamentului Poli
tic Federal al Elveției, Pierre 
Graber, a deplîns profund 
„împrejurările care au dus la 
anularea celei de-a 61-a confe
rințe a Uniunii Interparla
mentare". Făcînd o trecere în 
revistă a situației internațio
nale, șeful diplomației elveție
ne a evocat situația din Orien
tul Apropiat.

Privitor la problemele euro
pene, Pierre Graber a subli
niat că obiectivul Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
•:ste„ de a face un prim pas 
spre stabilirea unei păci dura
bile în Europa, unei păci mai 
sigure decît cea pe care o ofe
ră astăzi echilibrul între ar
senale militare de proporții 
gigantice".

comun privind 
convorbirile
între R.D.G

și R.D.V.
BERLIN 22 (Agerpres). — 

Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și Horst 
Sindermann, membru al Bi- , 
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane, și Fam Van 
membru 
C.C. al 
muncesc 
ministru 
semnat, luni, la Berlin, 
comunicat comun cu 
la convorbirile dintre delegați
ile de partid și guvernamenta
le ale celor două țări, anunță 
agenția ADN.

Dong, 
al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 
din Vietnam, primul 
al R. D. Vietnam, au 

un 
privire

GENEVA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Centrul 
internațional de conferințe din 
Geneva au continuat lucrările 
celei de a doua faze a Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa. In subco
misia pentru principiile rela
țiilor dintre state, s-au desfă
șurat, în continuare, discuți
ile privind nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu 
forța. Delegația Iugoslaviei a 
prezentat pe larg propunerile 
sale privind conținutul acestui 
principiu, accentuînd asupra 
necesității de a se include pre
vederi potrivit cărora statele 
participante trebuie să se ab
țină de la orice acțiune care 
ar duce Ia folosirea directă sau 
indirectă a forței și ar antre
na o violare a drepturilor su
verane ale altor state. Potri
vit punctului de vedere al Iu
goslaviei, statele participante 
trebuie să se angajeze să a- 
dopte măsuri în scopul încetă
rii cursei înarmărilor și a în
ceperii procesului de dezar
mare, contribuind astfel la e- 
forturile desfășurate în vede
rea înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale. Reprezentan
ții diferitelor state au subli
niat, în intervențiile lor, im
portanța principiului nere- 
curgerii Ia forță și necesitatea 
formulării cît mai precise a 
acestuia, în conformitate cu 
principiile și scopurile Chartei 
Națiunilor Unite.

In organul special de . lucru 
au continuat dezbaterile ge
nerale asupra proiectului elve
țian privind elaborarea unei 
metode de reglementare paș
nică a diferendelor.

în Europa
Delegația elvețiană a adus 

detalii suplimentare asupra 
principalelor prevederi cu
prinse în proiectul prezentat 
de ea, pe baza întrebărilor for
mulate de o serie de delegații 
participante.

In subcomisia pentru co
operarea industrială au început 
discuțiile asupra proiectelor 
de cooperare în domenii de 
interes comun, cum sînt: e- 
nergia electrică, transporturi
le, resursele naturale, utiliza
rea energiei atomice în scopuri 
pașnice etc. Delegația R. P. 
Ungare a prezentat, în acest 
context, propunerile cuprinse 
în documentul comun al Unga
riei și R. D. Germane prezen
tat Conferinței, privind coope
rarea în aceste domenii. A a- 
vut loc un prim schimb de 
vederi în legătură cu posibili
tățile de executare a unor a- 
semenea proiecte. stabilirea 
unor forme specifice de cola
borare, precum și în legătură 
cu contribuția Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
la realizarea cooperării în a- 
ceste domenii.

In aceeași zi și-au început 
lucrările subcomisiile pentru 
problemele mediului înconju
rător și pentru problemele co
operării în alte sectoare eco
nomice (transporturi, turism, 
formarea de cadre naționale 
etc.). S-a convenit asupra pro
cedurii și programului de lucru 
în aceste organe subsidiare 
ale Conferinței. Totodată, au 
continuat lucrările în subco
misiile pentru contacte umane 
și informații.

Vizita secretarului 
generai al 

P.C. Francez în R.F.G
BONN 22 (Agerpres). — 

Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Francez, întreprinde o vizită 
în Republica Federală Ger
mania, la invitația P. C. Ger
man. La un miting desfășurat 
în orașul Dortmund, din regi
unea Ruhr, Georges Marchais 
și Kurt Bachmann, președin
tele Partidului Comunist 
German, au luat cuvîntul, sub
liniind existența unor condi
ții favorabile cooperării în
tre forțele comuniste și pro
gresiste din țările Europei oc
cidentale și necesitatea unei 
unități a acestor forțe pe scară 
internațională.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Irak 
a hotărît. să naționalizeze cota 
de participare și interesele 
companiei olandeze „Shell", 
reprezentînd 23,7 la sută din 
totalul capitalului, în cadrul 
societății ..Basrah Petroleum 
Co" (B.P.C.) — a anunțat pos
tul de radio Bagdad.

La Rangoon au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al Ii-lea 
Congres al Partidului Calea 
Birmână spre Socialism. Con
gresul a dezbătut și aprobat 
proiectul noii Constituții a tâ
rlii și a hotărît ca, în luna de
cembrie a acestui an. prevede
rile sale principale să fie su
puse unui referendum națio
nal.

In Japonia a fost mar
cată. duminică. Ziua interna
țională de luptă împotriva răz-
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Homolka și portofelul; 
Republica: Raportul agentu
lui 36 ; PETRILA : Frumos, 
onest, emigrant în Australia; 
LONEA — Minerul : Nici un 
moment de plictiseală; 
VULCAN : O anchetă difici
lă ; LUPENI — Cultural : 
Fluturii sînt liberi ; Munci
toresc : Povestirile Beatrice! 
Potter.

RADIO
5.50 Muzică ușoară ; 6,00 —
Dragi mi-s cîntecul și jocul;
6.50 Muzică ușoară ; 6,00—
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ;
8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
ștjri : 9,30 Atlas cultural ;
10,00 Buletin de știri ; 10,05 

Muzică populară ; 11,00 Bu
letin de știri ; 11,05 Miniaturi 
instrumentale ; 11,15 Muzică 
ușoară ; 11,30 Pe drum de

încheierea lucrărilor 
Congresului Sindical Mondial

VARNA 22 — Coresponden
tul Agerpres. C. Amariței, 
transmite : Luni, au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres Sindical Mondial, 
la care au participat 574 de de
legați, observatori și invitați, 
reprezentînd peste 200 milioa
ne de oameni ai muncii din 93 
de țări.

Congresul a desemnat noul 
Consiliu General al Federației 
Sindicale Mondiale, compus 
din 71 membri titulari și 72 
membri supleanți din 60 de 
țări și 11 uniuni sindicale in
ternaționale. Uniunea Genera
lă a Sindicatelor din Româ
nia este reprezentată în Con
siliul General de către tova
rășii Mihai Dalea, președinte
le -Consiliului. Central al 
ÎJ.G.S.R., și Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consi
liului Central.

In prima sa ședință, Consi
liul General a ales Biroul și

Secretariatul noului organ de 
conducere. Ca președinte 
al Consiliului 
al F.S.M. a fost ales 
Pastorino. Președinte 
re a fost ales Louis 
‘Secretar general a fost 
Pierre Gensous.

Congresul a adoptat o 
'de documente importante 
tru activitatea

General 
Enrique 
de onoa- 
Saillant.

serie 
pen- 

viitoare a 
F.S.M. printre care documen
tul de orientare, Charta drep
turilor sindicale din țările ca
pitaliste, Apelul către munci
torii și sindicatele din întrea
ga lume. De asemenea, au mai 
fost adoptate rezoluții, mesa
je și telegrame de solidaritate 
cu lupta popoarelor pentru in
dependență, libertate și pace.

Cuvînul de închidere a Con
gresului Sindical Mondial a 
fost rostit de Enrique Pasto- 
rino, președintele Consiliului 
General al F.S.M.

Acțiuni ale forțelor patriotice 
din Guineea-Bissau

GUINEEA—BISSAU 
gerpres).— In ultima 
lunii septembrie și începutul 
lunii octombrie, forțele pa
triotice din Guineea—Bissau 
au scos din luptă numeroși 
soldați aparținînd trupelor co
lonialiste portugheze și au 
capturat sau au distrus o ma
re cantitate de armament.

La 22 septembrie, unități de

22 (A-. 
parte a •

boiului, prm mitinguri și 
monstrații organizate în 
de localități din 33 de prefec
turi. la care au participat cir
ca 60 ^0 de persoane.

La o lună de Ia începe
rea repatrierilor între Pa
kistan și Bangladesh, 

conform prevederilor Acordu-

lui indo-pakistanez de la Delhi 
în problemele umanitare, au 
fost transferate, pe calea aeru
lui, 23 536 de persoane, res
pectiv 16 394 bengalezi către 
Bangladesh și 7 172 naționali 
pakistanezi către Pakistan.

In cursul unor opera
țiuni ofensive și ambusca 
de organizate împotriva tru
pelor regimului rasist de la 
Salisbury în perioada 29 iu
lie — 30 septembrie a.c., luptă
torii Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe au ucis 77 de 
soldați inamici și au rănit alte 
cîteva sute — anunță un co
municat publicat la Lusaka de 
această organizație.

Rezultatele alegerilor 
din Austria

VIENA 22 (Agerpres). — La 
Viena și în Austria superioa
ră s-au desfășurat, duminică, 
alegeri pentru reînnoirea ce
lor 100 de mandate 
liul Municipal și, 
pentru desemnarea 
de membri ai Dietei 
urne s-au prezentat peste 2 mi
lioane de alegători, reprezen- 
tînd aproximativ 40 Ia sută din 
totalul electoratului austriac.

După cum informează a- 
genția France Presse, în urma 
alegerilor pentru Consiliul 
Municipal al Vienei, Partidul 
Socialist, de guvernămînt, a 
ieșit întărit, obținînd 66 din 
cele 100 de mandate, cu 3 mai 
mult decît avusese anterior.

în Consi- 
respectiv, 
celor 56 
locale. La

lupte și victorii — cmtece 
revoluționare și patriotice ;
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 

tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat. 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozito
rul săptămînii ; 14.40 Cîntă 
Ioana Cristea și clarinetistul 
Emil Drosu. 15,00 Buletin 
de știri ; 15,30 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal
16,15 Melodii populare ;
16.30 Știința la zi ; 16,35 Cîn- 
tecele noastre; 16,50 Publi
citate radio ; 17,00 In sunet 
de fanfară ; 17,10 Radiocabi- 
net de informare și docu
mentare ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări ; 21,25 Mo
ment poetic ; 21.30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară ; 24.00 
Buletin de știri : 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

dio ; 18,25 Emisiunea „via
ța muzicală" ; 18,50
bibliografic ; 19,00
mi-e cîntecul și jocul" — mu
zică populară la cererea as
cultătorilor ; 19,25 Jurnal
sătesc, cuprinde aspecte pri
vind recoltarea culturilor 
tîrzii. asigurarea bazei fura
jere și graficul producției de 
lapte ; 19,35 „Drag mi-e cîn
tecul șl jocul" ; partea a 2-a; 
19,50 Emisiunea „Alo, cores
pondențe".

Fișier 
„Drag

12,00
16,30-
17,30

MIERCURI, 24 OCTOMBRIE
Actualități și6,00 — 6,30 

muzică.

18,00
18,05

STUDIOUL TIMIȘOARA
6,00—6,30 Actualități și mu
zică ; 18,00 Actualitatea ra-

\

MARȚI 23
9,00

10,00
10,05

OCTOMBRIE
Teleșcoală.
Telex.
Revista literar-artisti- 
că TV. Actual, mo
dern, contemporan.

18,25
18,50

19,05

19,20

Muzică ușoară cu An
gela Stoenescu, Geor
ge Răpcău și Aurel 
Neamțu.
Film serial. In umbra 
lupilor. Producție a 
studiourilor de tele
viziune cehoslovace; 
episodul „Vaporul 
misterios".
Telejurnal.

-17,00 Lumea copiilor. 
Curs de limbă germa
nă. Lecția 64.
Telex.
„Intre timp, inima-și 
amintește...". Triptic 
poetic Bistrița — Jo
senii Bîrgăului — Nă- 
săud. Reportaj. 
Muzică.
Ghișeul. Ora prînzului 
la Slobozia.
Timp și anotimp 
agricultură.
1001 de seri.

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
termen, 

hotăritor.
înainte de
1973 — an

20,00 Publicitate.
20,05 Seară de teatru. A-

cești îngeri triști 
D. R. Popescu.

de

Partidul Populist a obținut 
31 de mandate, cu 1 mai mult 
față de alegerile din 1971.

Cele 4 mandate obținute în 
plus de socialiști și popu- 
liștj au fost pierdute de Parti
dul Liberal, care și-a redus 
de la 4 la 3 numărul manda
telor, și de alte mici forma
țiuni politice care nu mai sînt 
reprezentate acum în Consi
liul Municipal al Vienei.

In ce privește Austria supe
rioară, Partidul Populist a în
registrat un avans substanțial 
în fața Partidului Socialist, 
obținînd 28 din cele 56 de 
mandate, cu 3 mai mult față 
de alegerile legislative din 
1971. Partidul Socialist a obți
nut 24 de mandate, pierzînd 
unul, iar Partidul Liberal ob
ține 4 mandate. In urma aces
tor alegeri, Partidul Populist 
— care întrunește cel mai ma
re număr de mandate — îi re
vine. potrivit Constituției, 
dreptul de a numi guvernato
rul provincial pentru Austria 
superioară.

geniști au pătruns în zona din 
sudul țării, aflată sub ocupa- 

• ț-ia portughezilor, și au arun
cat în aer mai multe obiective 
militare. In regiunea Can- 
chungo. patrioții au înfrînt o 
companie portugheză heliopur- 
tată, omorînd peste 30 de sol
dați inamici, restul fiind fă- 
cuți prizonieri împreună cu o- 
fițerul care-i comanda.

La 30 septembrie, forțele 
P.A.I.G.C. au atacat avanpos
tul inamic de la Tchugue, din 
sud, repurtînd, de asemenea, 
victoria, O zi mai tîrziu. ve
hicule militare portugheze au 
fost distruse pe șoselele Fa- 
rim-Binta și Sarebacar-Contu- 
bo de minele plantate de ge- 
niștii unităților P.A.I.G.C.

Un alt comunicat de răz
boi, dat publicității la Co
nakry, .arată că, la 3 octom
brie. forțele armate alo patri- 
oților au bombardat, supunînd 

■ unui intens tir de artilerie 
grea, instalațiile trupelor co
lonialiste din orașul Farim, 
distrugîndu-le în mare parte.

Situația 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). — După cum rela
tează agențiile de presă, pe 
Stadionul național din Santia
go de Chile continuă să se 
afle peste 2 000 de arestați, 
despre care autoritățile mili
tare au declarat că „urmează ’ 
să fie judecate". Junta milita
tă a anunțat că alți 300 de re- 
zidenți străini au primit per
misiunea să părăsească Chi
le, în timp ce alți 300 continuă 
să fie deținuți pe Stadionul 
Național și amenințați cu ju
decarea de către tribunale mi
litare.

Agențiile de presă relatea
ză că un număr de corespon
denți străini au fost expulzați 
din* țară pentru vina de a fi 
difuzat știri care nu au con
venit autorităților militare, 
sau au fost arestați și supuși 
unor îndelungate interogato-^ 
rii, ca de pildă corespondentul 
în Chile al ziarului italian 
,.L’ Unita", Guido Vicario.

Sișuang Panna azi

în

♦

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 4 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring 1 grad.

de

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ră
coroasă. Cer mai mult noros. 
Local se vor semnala ploi 
slabe. Vint slab din sectorul 
nord-vest.

Turneul Orchestrei 
Radioteleviziunii 

române 
în R. S. Cehoslovacă

PR AGA 22 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Prisăcaru, transmite : Sub ba
gheta dirijorului Iosif Conta, 
Orchestra Radioteleviziunii ro
mâne, care se află în turneu 
în R. S. Cehoslovacă, a dat, 
duminică Seara, primul său 
concert la Casa oamenilor de 
artă din Praga. Programul a 
cuprins : „Simfonia a IX-a“ 
de Dimitri Șostakovici, suita 
„Daphinis și Chloe" de Ravel, 
„Simfonia spaniolă" de 
— solist 
Ion Voicu — și „Rapsodia I-a‘ 
de. George Enescu.

Lalo
artistul popor-ului

Sișuang Panna este o regiu
ne splendidă și mănoasă si
tuată în provincia lunnan. Ea 
ăre o suprafață de 25 000 km2 
și o populație de 500 000 de 
locuitori, constituită din 14 
naționalități, printre ' care : 
Tai, Hani, Han, Bulang, Lahu. 
Iao, Miao, Va, Tzingpo, Tzino 
și Kutzung. Este o regiune cu 
pămînturi fertile, cu o 
subtropicală bogată în 
pitafii; cea mai mare 
a locurilor este ferită, 
cursul anului, de brumă 
de vînturi.
ideală pentru lot felul de cul
turi agricole și de plante in
dustriale.

înainte de eliberare însă, 
în ciuda condițiilor naturale 
extrem de favorabile, popu
lația multinațională era supu
să unei crunte oprimări și ex
ploatări. Locuitorii regiunii e- 
rau obligafi să dea anual pes
te jumătate din veniturile lor 
sub formă de taxe și impozi
te, rentă în muncă și „taxe re
ligioase".

După 
cerea 
Chinez, 
asigură 
ces a revoluției și construcției 
socialiste.

Capitala regiunii, Iunlzin- 
ghung, și-a schimbat și ea 
complet înfățișarea devenind 
centrul ei politic, administra-

climă 
preci- 
parte 

în tot

Este o regiune

eliberare, sub condu- 
Partidului Comunist 
populația din Sișuang 
desfășurarea cu suc-

tiv și cultural. Situat pe malul 
rîului Lantzang, Intzinghung a 
defenit un orășel splendid și 
plin de viată cu sute de clă
diri — fabrici, magazine, școli 
și institute de cercetare — pe 
jumătate ascunse privirilor de 
vegetația luxuriantă a palmi
erilor și cocotierilor înverziți 
în tot cursul anului. O refea 
de drumuri leagă orașul de 
reședință de aproape toate co
munele populare din regiu
ne, iar transportul de pasa
geri pe rlul Lantzang se desfă
șoară cu regularitate. înainte 
de eliberare aici era o singu
ră școală primară cu vreo 10 
elevi și un dispensar cu trei 
salariafi. In prezent, în orașul 
cu aproape 20 000 de 
tori, există două școli 
două școli primare și 
dinifă cu un total de 
1 700 de copii școlarizați.

In cei 23 de ani de la eli
berare, populația din Sișuang 
Panna a organizat succesiv 
cooperative agricole de pro
ducție și comune populare, 
defrișînd continuu noi tere
nuri, întreprinzînd construcții 
hidrotehnice și sporind supra
fața cultivată. S-a extins îm
pădurirea, numărul arborilor 
de ceai și camfor cultivați i- 
nitial în această regiune tro
picală și subtropicală sporind 
de 10 și respectiv 11 ori.

locui- 
medii, 

o gră
pește

10
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