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1966 In cursul zilei de marți au 
continuat convorbirile între dele
gația Partidului r omunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

C. C. V. J. LA SFIRȘITUL
PRIMEI DECADE
Ce ne facem cu ritmicitatea ?

clasamentul * 1 hărniciei a ajuns pe 
priimul loc.

hotărîrea de divorț a rămas defini
tivă aceasta nu este înregistrată la 
oficiul de stare civilă.

De asemenea, decretul prevede 
măsuri. pentru o mai bună regle
mentare a obligației de întreținere 
între foștii soți, în cazuri determi
nate prin lege. „întreținerea — se 
arată în decret — poate fi stabilită 
pînă la o treime din venitul net. 
din muncă al soțului obligat la pla
ta ei, potrivit cu nevoia celui care 
o cere și cu mijloacele celui ce ur
mează a o plăti". De asemenea, se 
precizează că această întreținere, 
împreună cu întreținerea datorată 
copiilor, nu va putea depăși jumă
tate din venitul net din muncă al 
părții obligate la plată.

Prin decretul Consiliului de Stat 
au fost aduse unele modifeări și Co
dului de procedură civilă, prin care 
sînt reglementate fazele procedurii 
de divorț. In temeiul noilor dispo
ziții, instanța are posibilitatea de a 
stabili mai temeinic cauzele neînțe
legerilor dintre soți și de a stărui Ia 
împăcarea lor atunci cînd continua
rea căsătoriei este cu putință. La ter
menul fixat pentru înfățișarea am
bilor soți, arată decretul, „președin
tele va stărui pentru împăcarea so
ților, iar dacă aceștia nu se împacă 
sau soțul pîrît nu se înfățișează, deși 
a fost legal citat, președintele le va 
da un termen de gîndire do șase luni, 
iar dacă există copii minori, un ter- 
^en de un an. După împlinirea a- 
cestui termen, președintele va cita 
părțile și dacă nu s-au împăcat, va 
fixa termen pentru judecarea cererii, 
sau dacă socotește util, ținînd seama 
de împrejurări le va mai da un ter
men de gîndire de cel mult șase luni. 
După expirarea acestui termen, la 
cererea reclamantului va fixa termen 
pentru judecarea cererii"

S-au stabilit, de asemenea, reguli 
precise pentru îndeplinirea corectă 
a procedurii de citare. „Acțiunea de 
divorț, arată decretul^ se va stinge
prin împăcarea soților în orice față 
a procesului, chiar dacă intervine 
în instanța de recurs, iar recursul nu 
este timbrat conform legii". ,

Decretul prevede că „taxa de tim
bru, pentru acțiunea de . divorț este 
de 3 000 pînă la 6 000 lei, ea stabi- 
lindu-se de președintele tribunalului 
în raport cu venitul net lunar al 
reclamantului". Partea din vina că
reia se desface căsătoria prin divorț 
va fi obligată să restituie în întregi
me celeilalte părți taxa de divorț și 
toate cheltuielile de judecată.

Pentru a se încuraja împăcarea 
părților, s-a prevăzut, de asemenea 
că în cazul renunțării la acțiunea de 
divorț, în orice stadiu al procesului, 
se va restitui reclamantului jumătate 
din taxa de timbru nlătită.

Decretul prevede că noile dis
poziții se vor aplica si cererilor 
de divorț aflate în curs de ju
decată.

Neiplăcut surprinde însă faptul că 
alte colective care au încheiat alte 
decade cu depășiri substanțiale, și 
au ocupat locuri onorabile în cla
samentul celor vrednici, acum nu 
și-au făcut pe deplin datoria avînd 
înscrise în dreptul lor procente 
care nu Ie fac onoare — 85—98 la 
sută. Este cazul sectoarelor IV Pe
trila, IV Aninoasa, V Vulcan, IX 
Lupeni, I Uricani.

Doar trei sectoare
Ortaci ai brigadierului Alexe C-tin de la sectorul IV Petrila.

»

Prima decadă din octombrie, este 
singura decadă din acest an la siîr- 
șitul căreia nu-și realizează sarci
nile de plan nici o exploatare car
boniferă din bazin. Minusul înre
gistrat variază între 219 tone (mi
na Uricani) și minus 3 087 tone căr
bune (mina Vulcan), ceea ce a fă
cut ca pe combinat să rezulte a- 
preciabila rămînere în urmă de 
7 529 tone cărbune energetic și coc- 
sificabil.

Ce ne facem, tovarăși mi
neri, artificieri, maiștri și in
gineri, cu ritmicitatea ? Mai poa
te fi vorba de îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan cînd 21 de sec
toare productive (din totalul de 34) 
Încheie decada sub plan ?

Merită felicitări colectivul secto-

nu pot salva
situafia...

rului VII de la mina Lupeni; în

[lasamenlal iiăinidei 
Pe sectoare

Față de 
plan
%

Față de 
angaja

ment
%

Sect. VII Lupeni Ill 110
Sect IV Lupeni 110 109
Sect. IV Lonea 104 104
Sect. V Petrila 104 103
Sect. I Aninoasa 104 103
Sect III Uricani.. 104 102

Pînă ieri dimineața, doar trei 
sectoare de investiții — cele de la 
Lonea, Petrila și Lupeni — au fă
cut cunoscut că și-au îndeplinit 
planul decada! — la indicatorul me
tri liniari săpare plus betonare. In 
schimb, colectivele sectoarelor de 
investiții de la minele Dîlja, Ani
noasa, Vulcan, Paroșeni și Uricani 
au înaintat probabil cu... încetini
torul spre noile fronturi de cărbu
ne și au realizat doar 87, 64, 61, 
75, respectiv 83 la sută, din sarci
na ce le revenea în prima decadă. 
Rezultatul : pe direcția de investiții 
a C.C.V.J. s-au săpat cu 121 metri 
liniari mai puțin decît era plani
ficat.

De ia Ministerul Căilor Ferate
Ministerul Căilor Ferate anunță

ctă începînd de la 
F enul internațional 
preș" de pe ruta 
Suceava — București

17 octombrie, 
„Carpați Ex- 
Varșovia — 

Nord — Var
na, se suspendă.

Tot de la această dată, trenul 
accelerat 611/612 de pe direcția 
Buțmrești — Tecuci — Iași se va 
transforma în tren automotor. De
la 16 octombrie, la trenul accele
rat 101/102 oare circulă pe ruta

București — Timișoara vor fi a- 
tașate vagoane directe cu destina
ția Reșița, iar trenul accelerat 
111/112 va circula numai pe dis
tanța București — Nord — Craio
va.

De asemenea, în scopul stabf- 
lirii unor legături corespunză
toare cu trenurile de pe liniile 
principale au fost modificate ora- 
riile unor trenuri locale.

(Agerpres)

Convorbiri intre delegația
Partidului Comunist Român și delegația 

Partidului Comunist din Finlanda

Deschiderea 
noului an al 
învățământului 
de partid

Ieri, 11 octombrie, în cadrul unor 
adunări festive, s-a deschis în ora
șele Lupeni și Vulcan, noul an al 
invățămîntului de partid. Cu acest 
prilej, în fața cursanților diferitelor 
forme ale învățămîntului de partid, 
a lectorilor și propagandiștilor s-a 
făcut expunerea „Creșterea rolului 
de conducător al partidului în e- 
tapa actuală. Sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid 
din regiunea noastră în îndeplini
rea planului cincinal".

La mina Lupeni expunerea a fost 
făcută de tovarășul Ghioancă Vic
tor, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, care a 
participat la deschiderea festivă a 
învățămîntului de partid, iar în o- 
rașul Lupeni de tovarășul Dan Va
ier. secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Lupeni. La mina 
Vulcan, despre creșterea rolului 
partidului în etapa actuală a vorbit 
tovarășul Blaj Traian, membru al 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al ora
șului Petroșani.

PROFIL CONTEMPORAN

„(lin avtiit
în mea ei'i

Bărbatul din fotogra
fie se numește Busuioc, 
a împlinit 32 de ani și 
muncește de cîteva luni, 
ca excavatorist, pe șan
tierul de locuințe din 
Vulcan. (Busuioc loan 
este unul din meseriașii 
trimiși de către I.P.l.P. 
Livezeni pentru a ușura 
munca celor care înalță 
case ).

In urmă cu cltva timp, 
Busuioc a fost recoman
dat fotoreporterului nos
tru drept „unul din oa
menii de nădejde ai șan
tierului". înarmat cu fo
tografia, am plecat la 
Vulcan să aflu amănun
te despre omul cu nu
me de floare. Nu l-am 
găsit pe șantier. Plecase 
pentru că fi venise exca
vatorului timpul să in
tre in reparație. Despre 
Busuioc am aflat însă 
suiieciente amănunte de 
la oamenii de pe șan
tier.

STOICA IOAN. mais
tru cu sistematizările: 
„Busuioc a luat parte la 
toate operațiunile legate 
de sistematizarea micro- 
raionului II din Vulcan. 
Cred că despre felul 
cum muncește vorbesc 
foarte bine depășirile de 
plan ce le realizează lu

nă de lună și care nu 
coboară niciodată sub 
40 la sută"

COTEȚ MIHAI, șeful 
unei brigăzi de timplari: 
„E un artist în meseria 
sa. In ceea ce privește 
terenul are/ un ochi for
mat, iar pe schițe se 
descurcă de parcă le-ar 
li desenat singur".

URDE Mill AI. electri
cian : „Excavatorul este 
pentru el un prieten iar 
de-1 întrebi îți spune că 
utilajul ăsta mătăhălos 
e... unul din membrii săi 
de famiiie.

COSMA PETRE, mais
tru, secretar al organi
zației de partid de pe 
șantier : „Un om minu
nat, după părerea mea 
adevăratul tip al munci
torului nou".

DOBNER MIHAI, mats 
tru: „Busuioc e cel mai 
priceput excavatorist pe 
care l-am cunoscut. Con
știincios, bine calificat, 
a învățat multi tineri 
meserie. Și nu s-a ocu
pat numai de calificarea 
lor, dar i-a și educat. 
Cel mai bun exemplu, 
actualul său ajutor Gros 
Aron".

Ajutorul de excavato
rist pe nume Gros Aron 
avea 19 ani și îndepli

nea funcția de mecanic 
la o bandă transportoa
re. Muncă și răspundere 
putină: plată — pe mă
sura contribuției. Băiatul 
umbla netuns, îmbrăcat 
așa și așa, pentru că 
găsise prieteni deochiați 
cu care mergea cam des 
la „cite una mică" și 
bani de haine nu-i ră
mâneau. Busuioc a in
trat in vorbă cu băiatul 
și a observat că-1 atra
ge mașina asia care 
mușcă pămintul. Intr-o 
zi, Aron a îndrăzit să-i 
facă propunerea mecani
cului să-l ia pe lingă el 
ca să învețe cum se ma

nevrează manetele și pe
dalele.

— Te primesc cu con
diția să te pui la punct. 
$i să știi: îs grozav de 
rău cu leneșii, i-a atras 
atenția Busuioc.

Printre primele dru
muri ale băiatului a fost 
cel spre frizerie. La pri
mul salariu Aron s-a pre
zentat la noul său șef 
cu ce cumpărase: două 
cămăși, ciorapi, pantofi. 
Apoi s-a mutat Ia o gaz
dă meșteră la gătit.

I 
I
I
I 
I
1 
I
I
I 
I
I 
i
I
1
I
I
I

I
IFrancisc VETRO

(Continuare In pag. 3-a)

MODIFICAREA
UNOR DISPOZIȚII LEGALE 
PRIVITOARE LA DIVORȚ
In Republica Socialistă România, 

întărirea și consolidarea familiei 
constituie o problemă de stat deo
sebit de importantă. Grija societății 
noastre față de familie se reflectă 
atît în prevederile constituționale, 
cit și în diferite acte normative care 
ocrotesc căsătoria și familia. Statui 
sprijină, prin măsuri economice și 
sociale, dezvoltarea și consolidarea 
familiei, apără interesele mamei ți 
copilului, manifestă o atenție deo
sebită pentru creșterea și educa
rea tinerei generații. Familia are. la 
bază căsătoria liber consimțită în
tre soți, iar în relațiile dintre aceș
tia, precum și în exercitarea drep
turilor lor față de copii, bărbatul și 
femeia se bucură de egalitate de
plină. Drepturile părintești se exer
cită numai în interesul copiilor.

In determinarea atitudinii soților 
față de căsătorie, un rol important 
îl are și legislația privind reglemen
tarea divorțului.

Pornind de la grija pentru întă
rirea și consolidarea famili'ei, Con
siliul de Stat al Republicii Socia
liste România a emis un decret pen
tru modificarea unor articole din 
Codul Familiei și a unor dispoziții 
legale privitoare la divorț.

In expunerea de motive care în
soțește proiectul de lege prezentat 
de ministrul justiției, se arată că 
dispozițiile legislative aflate în vi
goare în materie de divorț nu mai 
corespund în toiul actualului stadiu 
de dezvoltare a societății noastre. 
In baza legislației în vigoare, in
stanțele dau uneori o interpretare 
extensivă dispozițiilor legale, admi- 
țînd divorțul chiar și în cazul unor 
căsătorii în care viața de familie a 
soților poate fi refăcută. Pe de altă 
parte, .actualele dispoziții legale nu 
dau posibilitate instanțelor de a sta
bili cauzele reale ale neînțelegerilor 
dintre soți și de a stărui — atunci 
cînd continuarea căsătoriei nu este 
vădit imposibilă — la împăcarea 
lor.

In urma modificărilor aduse prin 
decretul Consiliului de Stat, codul 
familiei prevede că o căsătorie se 
poate desface prin divorț numai în 
cazuri excepționale. „Instanța jude
cătorească nu poate desface căsăto
ria prin divorț decît atunci cînd, 
datorită unor motive temeinice, ra
porturile dintre soți sînt atît de gra
ve și iremediabil vătămate încît 
continuarea căsătoriei este vădit im
posibilă pentru cel care cere desfa
cerea ei. Instanța va aprecia, cu deo
sebită grijă, temeiurile cererii de di
vorț și imposibiltatea continuării 
căsătoriei, ținînd seama și de dura
ta acesteia, precum și de interesele 
copiilor minori".

Decretul acordă părții care a ob
ținut divorțul posibilitatea de a 
menține totuși căsătoria dacă în 
termen de două luni de la data cînd 

C.C. al P.C.R., și delegația Parti
dului Comunist din Finlanda, con
dusă de tovarășul Aarne Saarinen, 
președintele P. C. din Finlanda.

La convorbiri au participat: din 
partea C.C. al P.C.R. tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al G.G. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție, și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., din partea C.C. al P.C. din 
Finlanda tovarășii Martti Malmberg, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Finlanda, 
Romberg Mikael, membru al C.C. 
al P.C. din Finlanda, redactor-șef 
al ziarului „Folktidningen",, Eerola 
Santeri, secretar al Comitetului re
gional Lahti al P.C. din Finlanda, 
Sisko Kisuru, activistă la Secția 
de informații a C.C. al P.C. din Fin
landa.

Cele două delegații au stabilit 
să dea publicității un comunicat 
în legățură cu vizita delegației 
Partidului Comunist din Finlanda 
în Republica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească de caldă 
prietenie.



UIMEMATIA 
RAȚIO\AIĂ 
ȘI ATRIBUTELE El

■ Ce reclamâ vitalitatea și vigoarea 
B Dilerenfe între a fi satul și o hrăni- 

re rafionalâ
H Un deziderat imperios s cantine mi* 

niere!
H Alcoolul — prieten sau dușman ?

Alimente — calorii
Organismul omului se află In

tr-o continuă mișcare; deci nu cu
noaște un repaus absolut. Această 
mișcare se accentuează atunci cînd 
organismul intră într-o activitate 
productivă, fizică sau intelectuală, 
iar noi spunem că începe efortul.

Atît pentru funcțiunile vitale 
(respirație, circulația sîngelui etc.) 
cît și pentru efectuarea oricărei 
munci, organismul cheltuiește o 
anumită cantitate de energie. Cu cit 
efortul este mai mare cu atît se va 
cheltui o cantitate mai mare de ener
gie. Cantitățile de energie chel
tuite de un efort po-t fi măsurate 
prin diferite metode de laborator, 
unitatea de măsură fiind caloria și 
în special caloriile mari, Se știe că 
O CALORIE mare reprezintă canti
tatea de căldură necesară pentrji a 
ridica temperatura unui kg. de apă 
cu un grad.

Energia necesară acoperirii nevoi
lor organismului și a efortului fizic 
sau intelectual se obține din con
sumul unor substanțe ce se găsesc 
în corpul omului. Dar aceste sub
stanțe nu se produc singure și nu 
se găsesc în cantitate nelimitată în 
organism, ci trebuie împrospătate 
zilnic în concordanță cu intensita
tea efortului. Aceste substanțe nu 
se găsesc în stare pură în natură, 
ci sînt răspîndite în proporții va
riabile într-o serie de produse na
turale sau industriale folosite în 
hrana omului și cunoscute sub de
numirea generală de alimente.

Cercetările întreprinse atît în 
țara noastră cît și în străinătate au 
demonstrat că vitalitatea, vigoarea 
fizică și inelectuală, sănătatea cît și 
nivelul capacității de muncă scad în 
mod deosebit, dacă oamenii nu sînt 
bine alimentați. De aceea , dintre 
factorii care întrețin și sporesc ca
pacitatea de muncă și previn obo
seala, alimentația joacă lin rol deo
sebit de important,

Cînd alimentele consumate satis
fac îh mod optim, cantitativ și cali
tativ, toate trebuințele nutritive ale 
organismului (ținînd seama de par
ticularitățile sale fiziologice și con
dițiile de mediu) se realizează un 
bilanț echilibrat între ceea ce omu1 
pierde prin efort și ceea ce el pri
mește din natura înconjurătoare. 
Această alimentație, numită „RA
ȚIONALĂ'' conținînd tot ceea ce 
este necesar ca material energetic 
și plastic, asigură o mai bună dez
voltare fizică și mintală, amplifică 
aptitudinile omului de a se adapta 
la factorii de mediu și la muncă, 
mărește reactivitatea generală și ri
dică puterea de apărare față de 
îmbolnăvire.

Am arătat că nevoia de hrană a 
omului se exprimă în calorii, care 
arată valoarea energetică și nivelul 
cantitativ al rației alimentare din 
24 ore. Nivelul calitativ al rației 
este dat de conținutul în diferite 
substanțe — proteine, grăsimi, za- 
haruri, elemente minerale și vita
mine — al alimentului.

Nevoile nutritive ale omului să
nătos variază cu starea lui fiziolo
gică (copilărie, adolescență, muncă, 
sport etc.) și cu factorii de mediu 
extern (temperaturi înalte sau scă
zute, umiditate, altitudine, toxicita
te etc.). Pe baza anchetelor din mai 
multe țări, Organizația pentru ali

Dat fiind însemnătatea deosebită 
și oara*»!erul complex al stării de 
nutriție a muncitorilor mineri, este 
natural că alimentația nu poate fi 
lăsată la aprecierea doar a gospo
dinelor sau a persoanelor care nu 
sînt specializate în acest domeniu. 
Trebuie avut în vedere că nu este 
suficient să te simți sătul ca să spui 
că ai mîncat bine...

Trebuințele nutritive

DE VORBĂ 
CU MINERII

mentație și agricultură a Națiunilor 
Unite a stabilit că rația energetică 
pentru un muncitor de 25 de ani, 
de sex masculin, cîntărind 65 kg și 
exercitînd o muncă ușoară este in 
medie de 3 500 calorii mari pe zi. 
Pornind de la această cifră la cei 
care depun eforturi industriale se 
pol adăuga 1 000 sau mai multe ca
lorii mari pe zi.

Pe bază de studii în producție, 
cercetătorii de la Institutul de igie
nă București și Institutul ue 
fiziologie Cluj au stabilit, că mun
citorii mineri din industria carbo
niferă consumă în funcție de pro
fesie și locuri de muncă între 3 500 
—5 200 calorii mari pe zi. Aceasta 
înseamnă că aportul de alimente, 
rația alimentară trebuie să conțină 
un număr cel puțin egal dacă nu 
mai mare de calorii, pentru a men
ține echilibrul organismului și pro
ductivitatea muncii.

Rația alimentară trebuie $ă cu
prindă o sșrie de substanțe care 
să asigure calitatea alimentelor. A- 
ceste substanțe sînt : glucidele sau 
■zaharurile, lipide sau grăsimi și 
protide, la care se adaugă vitami
nele, apa și sărurile minerale.

ZAHARURILE sau glucidele se 
găsesc în pîine, paste făinoase, 
fructe, zahăr etc. și constituie ele
mentul de bază în efort, ocupînd 
60 la sută din valoarea calorică a 
rației alimentare. Un miner este o- 
bligat să consume în medie 500— 
600 gr. zaharuri' pe zi.

GRĂSIMILE SAU LIPIDELE aco
peră circa 25 la sută din nevoile 
organismului. In unele împrejurări 
ele se ridică,plnă la 33 la sută. Ele 
se găsesc în carnea grasă, unt, slă
nină, ulei, brînză grasă, iar nece
sarul pe 24 ore va fi de 150—160 
gr. grăsime. <

PROTIDELE sînt factorii nutritiv, 
care asigură înlocuirea țesuturilor 
distruse, reînnoirea componentelor 
proprii ale organismului, creșterea 
și dezvoltarea lor. Acestea se gă
sesc mai ales în carnea de vită și 
de pasăre (în special ficatul), ouă, 
pește, făină, brînză de vaci, tele
mea și unele fructe ca : nucile, a- 
lunele etc. Cantitatea lor zilnică 
trebuie să fie în medie de 150 gr.

VITAMINELE, Dintre vitanime cea 
mai mare importanță o au Bj și B2 
care ajută la arderea zaharurilor 
în organism și transformarea lor în 
energie în timpul efortului. Vitami
na Bj se găsește în special în car
nea de porc, carnea de vită, de 
gîscă, în rinichi, făină integrală, 
mălai, pîine integrală, fasole, ma
zăre, nuci etc. Vitamina B2 se gă
sește în cantități mai mari în fica
tul de vită, rinichi, brînză, ouă de 
găină, mazăre etc. Alte vitamine 
importante la efort și care pot fa
voriza creșterea capacității de 
muncă șînt vitaminele C și PP. 
Dintre alimentele mai bogate în vi
tamina C enumerăm laptele de va
că, ficatul de vită, rinichii, creierul, 
ridichile, sfecla roșie, ceapa verde, 
varza albă și roșie, spanacul, ar
deii grași, fragi, căpșuni, lămîile, 
portocalele.

APA ȘI SĂRURILE MINERALE 

sînt indispensabile pentru organism. 
Apa devine cu atît mai necesară în 
condițiile de efort cînd, prin trans
pirația organismului, se pierde o 
cantitate mare de apă, care tre
buie neapărat înlocuită, altfel pot 
să apară o serie de îmbolnăviri. 
Pierderea de apă este influențată 
de intensitatea efortului și de tem
peratura locului de muncă. O dată 
cu apa se elimină din organism și 
o cantitate mare de săruri mine
rale în special sare (clorura de so
diu). Un muncitor miner în anu
mite împrejurări poate pierde 6—7 
litri de apă pe schimb. Această 
cantitate trebuie inlocuită cu apă 
de băut.

In ceea ce privește orarul mese
lor, s-a constatat că în urma efor
tului industrial, evacuarea stomacu
lui se face mult mai repede. Acest 
considerent, precum și consumul 
mare de energie fac ca muncitori
lor șă le apară mai frecvent sen
zația . de foame. Pentru aceasta se 
simte nevoia ca muncitorii care de
pun un efort muscular intens să ia 
masa în reprize mai dese. Din u- 
nele cercetări s-a constatat că prin 
ridicarea numărului meselor la 5 
pe zi, s-a obținut o creștere a pro
ductivității munyii de 10 la sută.

0 anchetă 
alimentară 
și clteva reflecții

Din analiza morbidității cu inca
pacitate temporară de muncă din ul
timii ani s-a constatat o creștere 
a frecvenței îmbolnăvirilor apara
tului digestiv, care au trecut pe lo
cul II, înaintea afecțiunilor apara
tului respirator.

Pentru aprecierea justă a acestei

CÎTEVA CONSIDERAȚII
Luînd în considerare cele a- 

rătate ne permitem să reco
mandăm unele măsuri pe care 
• Muncitorii sanitari, organizațiile de femei, 

să ducă o intensă muncă de educație sanitară 
pentru combaterea alcoolismului și a deprinderi
lor alimentare necorecte.

Q Comitetele sindicatelor, comisiile de femei 
să inițieze cursuri de gătit cu soțiile minerilor 
pentru întocmirea corectă a meniurilor și pre
gătirea corespunzătoare a alimentelor.

9 Se impune, de asemenea, cu imperiozitate 
luarea de măsuri de către Combinatul carbonifer 
Valea Jiului pentru urgentarea reînființării can
tinelor muncitorești pe lingă exploatările mi
niere. Aceste cantine este recomandabil să func
ționeze cu un personal bine pregătit profesional 
și să aibă și bucătărie dietetică.

• Ar fi recomandabil ca cercetătorii de la 
S.C.S.M. să ia în studiu aspectele privind ali
mentația rațională a muncitorilor mineri, în sco
pul depistării cauzelor care duc la creșterea 
morbidității prin carențe alimentare, iinadlzînd 
studiul prin elaborarea celor mai eficace măsuri 
pentru remedierea deficiențelor constatate.

In încheiere, cu ris
cul de a ne repeta, ac
centuăm că un munci
tor corect alimentat în- 
semană un miner să
nătos, viguros, apt de 
a îndeplini sarcinile 
complexe ce-i revin în 
subteran. înseamnă, în

stări de fapt s-a făcut o anchetă 
alimentară printre muncitorii mineri 
privind deprinderile alimentare, 
frecvența meselor, cantitatea și ca
litatea aii menitelor consumate și mo
dul de deservire din unitățile de 
alimentație publică. Pentru aprecie
rea gradului de nutriție, în vede
rea depistării deficitului sau exce
dentului în greutate s-au făcut mă
surători stomatolometrice la unele 
exploatări miniere din Valea Jiului 
pe un număr de 500 muncitori din 
subteran. Măsurătorile au fost exe
cutate la toate trei schimburile, 
înainte de intrarea în mină, pe oa
meni considerați odihniți. Eșantio
nul a cuprins majoritatea profesiu
nilor din subteran, fiind concluden
te pentru cele 3 profesiuni princi
pale : mineri, ajutori mineri și va
gonetari care sînt reprezentate prin 
loturi numeroase și proporțional e- 
giale.

Din sondajul efectuat, determină
rile antropometrice indică o stare de 
carență nutritivă a eșantionului nos
tru, un număr însemnat de munci
tori examinați fiind sub greutatea 
considerată normală în raport cu 
talia și vîrsta.

Această stare de fapt are cauze 
multiple pe care vom încerca să le 
analizăm.

Majoritatea muncitorilor din ex
ploatările miniere mănîncă în fami
lie. Dar mai discutabilă este situa
ția celor necăsătoriți și fără fami
lie. Se știe că, cu excepția E. M. Pe- 
trila, la nici o exploatare nu exis
tă cantină muncitorească. Din a- 
ceaslă cauză salariații nefamillș'.i 
mănîncă la gazde ocazionale, unii 
își gătesc singuri sau consumă hra
nă rece iar alții sînt abonați la di
ferite cantine dintre care și )a can
tinele restaurant ale T.A.P.L. Ade
vărul e că muncitorii nu agreiază 
restaurantele-canitlnă din mai multe 
motive, din care reținem următoa
rele : orarul meselor nu este ac
cesibil muncitorilor din subteran 
(12-14, 19-22); mesele nu satisfac
cantitativ și calitativ cerințele lu
crătorilor din subteran. Din sonda
jul nostru reiese că valoarea calo
rică a celor două mese se ridică la 
2 000-2 500 calorii pe zi, cantitate 
care nu poate fi suplimentată în 
mod corespunzător cu hrana rece.

Remarcăm lipsa aproape totală a 
cantinelor muncitorești în sectorul 
minier, care să poată asigura mine
rilor o alimentație rațională și sub
stanțială în special la cei1 necăsă- 
toriți și fără familie. Ori, deși orga
nele superioare de control care 
ne-au vizitat cu un an în urmă au 
recomandat reînființarea cantinelor 
pentru muncitorii din industria car
boniferă, rezolvarea acestui dezi
derat a fost tărăgănată din partea 
C.C.V.J.

Frecvența, orarul și cantitatea 
alimentelor consumate variază foar
te mult după schimbul în care lu
crează muncitorul respectiv. Astfel, 
toți au declarat că atunci cînd sînt 
în schimbul I servesc în mod prac
tic o singură masă caldă pe zi, in 
jurul orei 17. Dimineața se scoală 
la ora 4 — oră la care nu poate fi 
vorba de servirea unei mese sub
stanțiale, iar seara mănîncă hrană 
rece.

Alimentația este de multe ori mo
notonă, cuprinzînd o varietate re
dusă de alimente, determinată pe de 
o parte de persistența unor obice
iuri alimentare și practici culinare 
necorecte, iar pe de altă parte de a- 
provizionarea neritmică a pieței. In 
general se răpetă cartofii, varza, fa
solea, iar carnea se consumă în

le socotim necesare pentru îm
bunătățirea 1 stării de alimenta
ție a minerilor, scăderea îm

• Considerăm necesar ca, sub foftnă de experi
ment, la o exploatare sau la un sector, să se 
organizeze distribuirea uriei supe concentrate ș> 
consistente pentru muncitorii de la locurile de 
muncă grele șl calde și pentru cei de la înain
tări rapide. Distribuirea alimentului să fie gra
tuită și să se facă ia jumătatea schimbului și la 
iața locului.

• Se impune, de asemenea, organizațiilor co
merciale să urmărească cu mai multă Insistență 
aprovizionarea continuă a centrelor miniere cu 
un număr variat de alimente proaspete și cu 
mare valoare nutritivă.

medie de două ori pe săptămînă. Rar 
se consumă felul 3 — fructe, prăji
turi etc.

Suplimentul de alimente ce se 
duce în mină, la majoritatea mun
citorilor și în majoritatea zilelor 
este format din pîine și slănină sau 
untură.

In concluzie, socotim că în ali
mentația muncitorilor mineri mai 
există greșeli. Unele își au cauza 
în nepriceperea unor familii de a se 
alimenta corect, la nivelul posibili
tăților și ai efortului depus, iar pe 
de altă parte nici forurile compe
tente nu au privit întotdeauna cu 
suficientă atenție problema alimen
tației.

lin mare râu... 
mai ales abuzul

Uzul și mai ales abuzul în con
sumarea alcoolului, în special după 
muncă, pe nemîncate, pornit de la 
concepția greșită că băutura înlă
tură oboseala și reface echilibrul hi- 
dric, compensînd pierderile de apă. 
este un obicei greșit și periculos. 
Consumat în aceste cantități și fs- 
losindu-se în special sub formă de 
rachiuri țuică etc. alcoolul are un 
efect rău asupra aparatului digestiv 
și în special asupra sistemului ner
vos, scăzînd mult capacitatea de 
adaptare și reacție a organismului.

Alcoolul are o valoare de 7 calorii 
pe gram și de aceea se pune pro
blema dacă el trebuie sau nu fo
losit. Avînd în vedere calitatea sa 
de a oferi totuși un număr de ca
lorii, alcoolul poate fi consumat. 
Mai important este să știm ce can
tități de alcool pot fi folosite. Cer
cetările au arătat că alcoolul are 
efecte dăunătoare imediate așuprr 
reflexelor de mișcare și senzațiilor, 
precum și asupra întregii vieți su
fletești. El are, de asemenea, efecte 
dăunătoare mai îndepărtate asupra 
ficatului și asupra sistemului ner
vos. Aceste fapte ne fac să consi
derăm că trebuie dusă o luptă neo- 
bosită împotriva alcoolismului. In 
timpul activității, băuturile alcoolice 

,fac să elimine prin urină cantita
tea de apă pe care o conțin, Prin 
aceasta, ele nu ajulă nici la reține
rea apei în organism și nici la eli
minarea transpirației. Prin urmare, 
alcoolul nu compensează pierderea 
de apă -din timpul muncii, ci din 

. contră, acționează contrar necesi
tăților organismului.

In căzui muncilor efectuate la 
temperaturi ridicate, alcoolul este un 
factor care aduce multe dezavan
taje organismului. In aceste munci, 
sistemul nervos și reflexele co
mandate de acestea sînt foarle mult 
solicitate și de aceea muncitorii o- 
bosesc mai repede ca în alte con 
biții. Faptul că alcoolul are predi
lecție să atace tocmai sistemul ner
vos, care fiind bogat în grăsimi îl 
absbarbe, reduce și mai mult capa
citatea de reacție a organismului.

Aceasta nu înseamnă să interzi
cem cu totul alcoolul, în orice can
titate. El poate fi folosit după mun
că în special Ia masă sub formă de 
bere sau vin pînă la 300 gr. pe zi.

Pagină realizată de
Dr. OVIDIU FRĂȚILĂ

Inspector șef 
al Inspectoratului sanitar de stat 

Petroșani

bolnăvirilor digestive și a al
tor boli dependente de al im on 
țpție.

același limp, un număr 
scăzut de zile de inca
pacitate, creșterea pro
ductivității muncii, toa
te acestea găsindu-și 
expresie într-un salariu 
mai bun și condiții de 
trai optime pentru fa
milie.



Fața urîtă a unor maniiestărî
de birocratism

Ancheta „Cum își primește mina 
noii angajați" apărută în numărul 
din 21 septembrie al ziarului „Stea
gul roșu" reflectă o realitate care 
trebuie să dea de gîndit, anume 
racila unor supărătoare manifestări 
de birocratism. Și de la mina Ani- 
noasa pot fi date nu puține exem
ple de noi angajați purtați zile în 
șir după semnături pe la policli
nici sau diferite birouri. II vezi pe 
un funcționar sau altul cencetînd 
foarte atent foaia de angajare ca nu 
cgmva să lipsească o frîntură de 
semnătură, dar de masa slab pregă
tită, prost servită la pensiunea din 
cadrul restaurantului din localitate
— care tine loc de cantină minieră
— se sesizează cineva 7

Dar nu numai la angajare se în- 
tîlnesc asemenea aspecte ale lipsei 
de grijă, de suflet față de om. Ești

rost 
evi- 
a a- 

de

purtat pe drumuri cu și fără 
și anumite fapte vin să pună în 
dență fața urîtă, dezgustătoare, 
cestor supărătoare manifestări 
birocratism.

Iată un fapt întîmplat recent. Du
pă o îndelungată boală de jnimă, un 
muncitor de la lămpăria minei Ani
noasa a murit. Lovită de această 
grea și dureroasă pierdere soția 
muncitorului decedat putea fi văzută 
umblînd îndoliată di-nlr-un birou în 
altul pentru a culege semnături pc 
fișa de lichidare a soțului. Ii tre
buiau semnături de la biblioteca 
tehnică, de la sculărie, de la conta
bilitate și din atîtea alte locuri, căci 
altfel nu putea ridica drepturile bă
nești. Unii din cei care trebuiau să 
semneze nu erau momentan prin bi
rouri și femeia trebuia să aștepte pe 
la uși. Aceasta este oare atenția cu

activității bi- 
care stabilesc 
sau lichidare, 

mod serios în-

care trebuia înconjurată soția mun
citorului decedat, în momentele grele 
prin care trecea ? Factorii care răs
pund de îndrumarea 
rourilor de personal, 
formele de angajare 
și-au pus vreodată în
trebarea ce este necesar și ce nu, ce 
este omenesc și ce nu în comple
tarea acestor forme?

Nimeni nu neagă necesitatea unei 
evidențe precise, dar de ce nu se 
iau măsuri ca aceste forme să fie 
simplificate, reduse la strictul ne
cesar ? Ce se poate face (și trebuie 
făcut mult!) pentru ca oamenii să 
nu mai fie purtați fără rost pe dru
muri ? Iată o întrebare căreia este 
necesar să i se dea răspuns, prin 
măsuri care să reflecte grijă și 
respect față de om, la serviciul ad
ministrativ al minei Aninoasa. t

SPORT .
Jî«l -

Debutul promițător în 
„A", acel 7—0 cu Stea
gul roșu Brașov (echipă 
rătăcită la acea oră), 
apoi alte câteva partide 
bune ale Jiului ne dă- 

A^eau la început de cam
pionat speranțe într-o 
comportare meritorie în

Farul
continuare. Dar au venit 
la noi feroviarii bucu- 
reșteni. Ne-au luat am
bele puncte. Am pierdut 
un meci în care noi am 
jucat slab, iar feroviarii 
n-au
Ne-am 
pentru

strălucit de loc. 
supărat atunci 

eșecul jucătorilor

■

„Un artist ’ 
în meserie"]

I
SI

Despre Aron, pe șantier 4 
că l-ar fi „redresat" Bu- |

I
I
iI
1

(Urmare din pag. l-a)

Au trecut șase luni de cind i-a 
devenit ortac lui Busuioc și băiatul 
e stăpin pe manete și pedale. Um
blă pus la punct, mai să nu-1 mai 
recunoști.
se spune 
suiac.

Acestea
cu 
ur-
pe 

sauapare beton, asfalt, iarba
Am mai aflat că Busuioc este 
din oamenii care caută noul, 
parcurs multe cărți tehnice. I

le-am aliat despre omul 
din fotografie, cate Împreună 
excavatorul și cu Aron, lasă in 
ma lor pămînt neted; pămini 
care 
Hori, 
unul 
că a
că prin intirzierea intrării in repa
rații capitale a excavatorului a e- 
economisit aproximativ 100 000 lei, 
cd este unul din comuniștii activi ■ 
ai șantierului. Sint aprecieri care I 
creionează o personalitate puterni- • 
că, un adevărat om al zilelor noas- | 
tre, „un artist în meserie". 3

SPORT . SPORT
FOTBAL VOLEI

• na Victorie meritată
noștri și am înclinat să 
credem că, într-adevăr, 
băieții au fost obosiți — 
după cum motivau cițiva 
dintre ei înfrîngerea.

Dar acum, după me
ciul cu Farul, cu ce mo
tiv mai pot justifica jo
cul lor slab, dezlfnat, 
lipsit de orizont ? Cu 
arbitrajul ? N-aș crede. 
A fost... prea bun.

N-am mai văzut la 
iotbaliștii noștri acea 
poftă de joc, acea hotă- 
rîre și voință cu care 
începuseră să ne obiș
nuiască, acea vivacitate 
în atac. Parcă știau că 
ej trebuie să cîșlige me
ciul oricum și că nu tre
buie să se obosească 
prea mult, Așa se face 
că Libardi nu și-a putut 
regla de ioc tirul șutu
lui ; că Martinovici, ner
vos că nu-i merge jocul, 
se deplasa de pe o parte 
pe alta a terenului, dar 
fără orizont; că Perones- 
cu a fost... Peronescu (a 
alergat dezordonat, a 
driblat pină a pierdui 
mingea, a ratat așa cun 
știe el) ; că Ionescu nu 
a găsit decît o dată cu
loarul spre poartă, dai 
și atunci Manciu s-a în
tins serios și a prins. 
Nici halfii n-au fost, așa 
cum trebuia, pistoanele 
echipei. Sandu a jucat

șters, iar Stoker, ceva 
mai bun, n-a șutat nici 
măcar o dată spre poar
ta adversă 
meciului, 
descurcat 
Ion Vasile

Chiar și

în tot timpul 
Apărarea s-a 
mai bine, iar 

foarte bine, 
în atare si

tuație ocazii de gol au 
fost nenumărate, dar 
le-au ratat pe rînd Pe
ronescu, Libardi, Marti
novici, Ionescu, Casan- 
dra, Sandu sau le-a apă
rat în ultimă instanță 
inspiratul Manciu. Evi
dent că după aspectul 
general al jocului și al 
ocaziilor de gol. Jiul tre
buia și merita să cîști- 
ge. Dar fotbalul se joa
că pe goluri și asta o 
știu fotbaliștii noștri. 

Firește că nici Farul 
nu a strălucit. Fotbaliștii 
de pe malul mării au 
venit la Petroșani pentru 
un punct și l-au obținut. 
Este ai patrulea pe care 
ei îl duc acasă din de
plasare, Constănțenii au 
aplicat o tactică cafe 
le-a reușit: apărare or
ganizată, de multe ori 
supranumerică și contra- 
itacuri rapide, avînd în 
ancu pe cel mai pericu- 

'os atacant. De altfel el 
ne-a și dat golul, anulat 
de arbitru pe motiv de 
ofseid.

D. GHEONEA

I
I 
I

In cadrul campionatului regional • 
de volei s-au întâlnit, duminică, e-1 
chipele Minerul Aninoasa și Sănă- 3 
tatea Păclișa, Minerii au făcut o. 
partidă frumoasă reușind să obțină i 
o prețioasă victorie asupra unei jî 
echipe care pînă acum a manifes-, 
tai o formă bună. Voleibaliștii ani-1 
noseni au început jocul energic și. [J 
datorită acțiunilor de atac foarte t 
variate și a blocajului din ce în ce i; 
mai sigur și mai prompt, și-au ad-1| 
judecat primul set cu 15—6. In ur
mătoarele seturi lupta a fost mai 1 
echilibrată, Din cauza unor greșeli, I 
jucătorii, aninoseni au cedat în fi- ~ 
naiul setului doi și deci 1—1 la 
seturi.

In seturile trei și patru, jucătorii 
din Aninoasa au luptat din toate 
puterile, au atacat decisiv, iar blo
cajul a funcționat din nou bine reu
șind să destrame acțiunile ofensi
ve ale formației oaspete. De remar
cat că în setul trei, după ce au 
fost conduși cu 10—2, 
tiinoseni și-au revenit, 
să înscrie punct după 
gînd setul cu 15—12 Setul urmă- a 
tor a revenit, după o luptă care | 
s-a desfășurat de la egal la egal, I 
tot gazdelor cu 15—11.

S-a remaroat in mod deosebit Mi- ș 
trică Dianu de la Minerul, cel mai | 
bun de pe teren, J

V, ZARCULEA, j 
instructor al C.S.O. ■ 

Petroșani I

I
I

jucătorii a-1 
au început fi 
punct cîști- ■

PROGRAM 
DE RADIO

13 octombrie
PROGRAMUL I ; 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de în
viorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 5,40 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,30 
Bună-dimineața, dragi melodii; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Muzică 
populară; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului, 
9,35 Taraful Căminului cultural din 
comuna Morăreni, regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,15 Melodii și instru
mente populare; 10,30 Vreau să știu; 
11,20 CĂRȚI CARE VÂ AȘTEAP
TĂ; 11,35 Refrene fără Vîrstă; 11,45 
Cîntă Aurelia Fătu-Rădutu; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 12,10 Muzică din o- 
perete; 12,20 Cîntă Lizeta Chlr- 
culescu; 12,30 Aici, Craiova!; 
13,23 Muzică ușoară; 13,30 Muzică 
populară; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 De la o 
melodie la alta,- 14,40 Cîntă tenorul 
Titus Moraru de la Opera de Stat 
din Timișoara,- 15,00 Orchestra de 
muzică populară „BrîulețuT’ din 
Constanța; 15.30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Album 
cu dedicație; 16,30 LECTURĂ ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI; 16,40 Premiere de 
operă de-a lungul anilor; 17,05 Rap
sozi ai muzicii noastre populare; 
17,15 TRIBUNA RADIO: Temeliile 
edificiului familiei; 17,50 Mi-ești 
drag și te cînt, București; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18.05 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Cîntă Ilțma 
Moțica, Michel Cogoni, Nilla Pizzi, 
Aurelian Andreesicu; 18,40 DINA
MICA INDUSTRIALĂ; 19,00 SEARĂ 
PENTRU TINERET; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ, 20,30 Con
cert de melodii românești; 21,05 Mi
turi și legende; 21,25 Parada Soliș
tilor și orchestrelor de muzică 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22 20 
Tonomatul vă așteaptă; 23,05 Po
vestiri pe portativ; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

in ac- 
mingea 
el nu

HANDBALLibardi 
țiune. dar 
șutată de
va nimeri pe spa
țiul porții 
Manciu.

lui

Jocul barelor

CAMPIONATUL REGIONAL

în par- 
aștepta 
o com-

Știința a cîștigat din
Fotbaliștii de la Știința Petroșani 

au repurtat duminică o nouă victo
rie la scor care ii situează pe mai 
departe în fruntea clasamentului 
campionatului regional. Ju-când pe 
stadionul Jiul din Petroșani, în com
pania echipei Minerul Vulcan, gaz
dele au cîștigat această partidă c 
scorul de 6—2 (3—0).

In general, meciul nu s-a ridica, 
la nivelul așteptat. Ambele echipe 
au oferit spectatorilor puține faze 
de fotbal curat, cele opt goluri fi
ind înscrise mai mult din greșeli 
de apărare. Faulturile s-au ținut 
lanț pe întregul parcurs al parti
dei, jucătorii, în special cei de la 
Vulcan, intrecîndu-se in durități. 
Și aceasta sub privirile arbitrului 
Zolotaru din Petroșani care n-a in
tervenit cu destulă hotărîre pentru 
curmarea acestor manifestări 
nesportivitate.

Studenții au deschis scorul în 
nutul 8, prin Szatmari care a

. luat cu capul, din apropiere, min
gea centrată pe sus de către Pă- 
nescu. In minutul 20, Răsădeanu

nou la scor
înscrie printr-un șut de la distan
tă, pentru ca tot el, în minutul 44, 
sș urce scorul la 3—0, scor cu ca
re ia sfîrșit prima repriză.

In primele 20 de minute din cea 
'de-a doua repriză, studenții își mă
resc avantajul la 6—0 prin golurile 
înscrise de către Szatmari (de două 
ori) și Răsădeanu.
apoi o
tot mai decis și reușesc să reducă 
din handicap în minutele 75 și 80 
prin Vîrtopeanu și Ohiceanu — ul
timul dintr-o lovitură de la 11 me
tri.

Vulcănenii au
revenire puternică, atacă

ALTE REZULTATE

de

mi-
re-

e. m.

Aurul Brad — Paringul Lonea 
6—d; Unirea Alba — Minerul Ghe- 
lar 3—0; Constructorul Hunedoara 
— Minerul Teliuc (întrerupt în mi
nutul 70); I.G.O. Deva — Minerul 
Aninoasa 3—0 (neprezent-are),- Vo
ința Ilia — C.F.R. Simeria 4—7; 
Textila Sebeș — Dacia Orăștie 1—0.

După jocul bun practicat 
tida cu Dynamo Halle, se 
de la component!! Științei 
portare tot atît de bună, și o vic
torie comodă în întilnirea cu Po
litehnica Brașov, Dar încă de la în
ceputul meciului, jocul dezorientat 
al gazdelor și golurile înscrise de 
brașoveni, au început să încrețeas
că frunțile spectatorilor. Evoluția 
scorului era interesantă și favoriza 
de fiecare dată oaspeții. De la 3—3, 
însă, localnicii se distanțează la 
6—3, ca apoi să încetinească ritmul 
și să fie conduși cu 7—6. Ei mai 
înscriu un gol și astfel repriza în
tâi se încheie cil scorul de 7- 
scor limitat 
șuturilor în 
văzut atîtea 
de handbal.

Repriza a
Atît localnicii cît 
mai organizat, plimbă mingea mai 
rapid, își creează breșe în apără
rile adverse 
poartă. Dar 
ționează mai 
sesc deseori
șăneni și marcă goluri frumoase. 
La rîndul lor, studenții petroșăneni 
atacă organizat, îi Șurprind de mul
te ori pe oaspeți cu contraatacurile

lor inteligent purtate pe extreme, | 
trag la poartă mai mult decît altă- I 
dată și înscriu goluri mult aplau- * 
date. Scorul se menține din nou B 
strîns : 7—8, 8—8, 8—9, 9—9. Apoi I 
petroșănenii se distanțează la 12—9, • 
15-—9, 19—13 și în sfîrșit la 20—15, | 
scor cu care ia sfîrșit partida.

Petroșănenii au jucat bine, evi- I 
dent nu ca în meciul cu Dynamo n 
Halle, mai ales în partea a doua a 3 
întîlnirii, și mai puteau marca mul- I 
te goluri dacă șuturile lor nu ni-* 
mereau de atîtea ori în bară, dacă I 
se concentrau mai mult în momen- 8 
tele
bine între ei și mai ales dacă a- 
veau un pivot forte pe care iiu-J _ 
mai au. In orice caz unul trebuia I 
format. Mahalagiu a fost șters. De ' 
la Știința cei mai buni ni s-a pă- | 
rut a fi Gruia, Măl-ușelu, Dumitru fi 
și I’opovici.

Brașovenii au jucat și ei bine, 
au avut și ei multe bare. De la ei 
s-au remarcat Schuster, Rubinger și 
Bogdan. Principalii realizatori: Po- 
uovici 5, Dumitru și Gruia» cîte 4, 
Mălușelu și Vîjdea cîte 3 pentru 
gazde, . Schuster 6. Rubinger 4 și 
OswaLah 2 pentru oaspeți.

fBEMITOGRIFE
13 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Cleopatra seria I-II; Republica: 
5 000 000 de martori; PETR1LA: Vis
colul, LONEA — 7 Noiembrie: Pin
guinul, MINERUL: Angelica, mar
chiza îngerilor; LIVEZENI ■ Păța
niile lui Duluș LăbuȘ; ANINOASA : 
Baby Math yas, VULCAN ; Tom Jo
nes, CRIVIDIA: La ora 5 după-a- 
miază; PAROȘENI: Un șoarece 
printre bărbați, LUPENI — Cultu
ral : Coplan își asumă riscul. Mun
citoresc : Căpitanul Zero, BĂRBĂ- 
TENI: Pe urmele lui Ahmed, URI- 
CÂNI: Judex.

decisive, dacă colaborau mai

TELEVIZIUNE
12 octombrie

15,00 FOTBAL: Alternativ de 
Ia Ploiești și București: 
Steaua — Strassbourg, 
Petrolul — Liverpool;

17.30 Torpedo Moscova — In- 
ternazionale Milano. 
Transmisiune de la Mos
cova;

19,15 Telejurnalul de seară;
19.40 Televiziunea în circuit 

închis și protecția mun
cii;

19,50 Casa Șerpilor — film se
rial;

20,20 întrebări Ia care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns încă:

21,05 Filmul: „Aport, Muh
tar I" — producție a stu
diourilor sovietice;

22.30 Telejurnalul de noapte;
22.40 Buletinul meteorologic;
22,45 închiderea emisiunii.

I-7.
al

De mult n-am 
in acest meci

de numărul mare 
bară.
bare ca

doua e
Și

mai disputată, 
oaspeții joacă

și trag necruțător Ia 
in bare. Oaspeții ac- 
bine pe pivot, îi gâ- 
descoperiți pe petro-

I

G. DINU

I
I



Ziua României la lingi

e-

BRUXELLES 11. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite: Expoziția ro
mână deschisă în cadrul ce
lui de-al 37-lea Salon interna
țional al alimentației și artelor 
menajere în Palatul Centena
rului din Bruxelles, a cunos
cut încă din prima zi și con
tinuă să cunoască o foarte ma
re afluență de vizitatori, care 
manifestă un deosebit interes 
pentru mărfurile expuse.

Ziare și publicații belgiene 
ca „Agence Economique et 
Financiaire", „Le Peuple", și 
altele acordă un spațiu larg 
participării României Ia aceas
tă importantă manifestare
conomică internațională, sco- 
țînd în evidență modul de pre
zentare, calitatea și varietatea 
produselor expuse. Și jurna
lul de actualități „Belgavox" a 
realizat un film de scurt me
traj de ia expoziția română, 
pentru televiziune și cinema
tografie.

Marți, cu prilejul Zilei Ro
mâniei, la Salonul internațio
nal a fost arborat în incinta 
Palatului Centenarului drape
lul românesc și s-a transmis 
imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Ambasado
rul României la Bruxelles, Ion 
Oancea, însoțit de membri ai 
Comitetului de organizare a 
salonului, a vizitat expozițiile 
țărilor participante, precum și 
pavilioanele în care expun 
firmele belgiene.

Lucrările Adunării Generale
a N. U

Tratativele dintre delegațiile 
R. D. Vietnam și R. D. Germană

NEW YORK 11 (Agerpres). —- 
Trimisul special Agerpres, Nicodae 
Ionescu, transmite : Dezbaterile ge
nerale din cadrul sesiunii a 21-a 
a Adunării Generale a O.N.U. au 
intrat marți în cea de-a patra săp- 
tămînă. Reprezentanții a 69 de 
state au luat cuv-întul pînă acum, 
expunîndu-și poziția lor față de 
principalele probleme ale vieții 
politice internaționale.

Ministrul de externe al Marii 
Britanii, George Brown, și-a în
ceput intervenția — rostită marți 
dimineața — cu o amplă analiză a 
activității și sarcinilor ce stau în 
fața O.N.U., pronunțîndu-se pentru 
întărirea acestei organizații. Expri- 
mîndu-și, printre altele, „convin
gerea profundă că toate popoarele 
lumii trebuie să fie reprezentate 
în O.N.U.", ministrul britanic a 
subliniat necesitatea urgentă ca 
„reprezentanții Republicii Popu
lare Chineze să-și ocupe locul în 
organizație astfel încît vocea a

de milioane de chinezi 
auzită în acest for".

Rhodesiei de sud — în 
formulate 
critici în 
de politi-

a fost abor

șapte sute 
să poătă fi

Problema 
legătură cu care au fost
pînă acum numeroase 
Adunarea Generală față 
ca Marii Britanii 
dată de ministrul englez de pe
pozițiile făcute cunoscute încă din 
timpul conferinței Commonwealthu- 
lui.

Ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Ucrainiene, Dmitri Beloko- 
los, care a luat cuvîntul în ace
eași ședință, a condamnat „agre
siunea deschisă" a Statelor Unite 
împotriva poporului vietnamez ca
re își apără independența naționa
lă și suveranitatea.

D. Belokolos s-a pronunțat pen
tru restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze Ia

In aceeași ședință a 
vîntul reprezentantul 
lawi.

O.N.U.
mai luat cu- 
statului Ma

Convorbiri între președintele 
și ministrul afacerilor externe

s.

10 
în-

BERLIN 11 (Agerpres). — La 
octombrie a avut loc la Berlin 
tîlniirea delegației R. D. Germane, 
conduse de W. Ulbr.icht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat cu delega
ția R. D. Vietnam, în frunte cu Le 
Thanh Nghi, membru ai Biroului 
Politic al C.C., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam. In cursul convorbirii, ca
re s-a desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească și cordială, au fost 
dezbătute probleme privind relați
ile dintre cele două state, precum

și probleme internaționale care pre
zintă interes pentru ambele părți.

Delegația R. D. Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, a dus tra
tative cu o delegație guvernamen
tală a R.D.G., condusă de G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Cu acest prilej au fost sem
nate acorduri privind livrările re
ciproce de mărfuri pe 1967 și acor
darea unui ajutor economic și u- 
nor credite pe termen lung din 
partea R. D. Germane.

La 11 octombrie, 
a părăsit Berlinul.

VIETNAM
0 Bombardamente intense efectuate 

americane asupra teritoriului R. 0.
• Atacuri ale unităților F. N. E.

Le Thanh Nghi

de avioanele 
Vietnam

al U. R. S. S.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția TASS. 
la 10 octombrie, A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a făcut, la invitația președintelui 
Johnson, o vizită la Casa Albă. La 
convorbirea care a avut loc între 
președintele S.U.A. și ministrul de 
externe sovietic au asistat, din

sovietică, ambasadorul 
S.U.A., A. Dobrînin, iar 
americană, secretarul de 
Rusk, și alte persoane

TASS arată că după în- 
purlătorul de cuvînt a!

Discuțiile din Consiliul 
perrnanent

PARIS 11 (Agerpres). — Problema 
rolului și a misiunilor forțelor mili
tare franceze staționate în Germa
nia occidentală continuă să fie una 
din temele principale ale discuțiilor 
din Consiliul permanent N.A.T.O.

Cu prilejul unei reuniuni, care a 
avut loc luni după-amiază la Paris, 
cei 14 aliat! ai Franței din Consi
liul permanent al N.A.T.O. au exa
minat problema staționării forțelor 
militare franceze în Germania oc
cidentală fără însă a 
hctărîre în acest sens, 
politici șînt de părere 
urmează ca în ședințele 
să. ia o decizie în 
transferînd problema generalilor 

' Ailleret, șeful statului major al ar
matelor franceze, și lui Lemnitzer, 

forțelor 
guvernul

N.A.T.O.
a-

se lua vreo 
Observatorii 
că Consiliul 
sale viitoare

această privință,

ții săi permanenți să studieze a- 
ceastă problemă, ei au abordat numai 
aspectele politice. Reprezentanții 
permanenți ai N.A.T.O. au refuzat 
pînă acum să transmită problema ex- 
perților militari conform propuneri
lor Franței.

Potrivit unor observatori, această 
schimbare ar fi intervenit în urma 
convorbirilor pe oaTe ministrul 
francez de externe, Couve de Mur- 
viile, Ie-a avut recent la Washing
ton cu oficialitățile americane.

Citind surse informate, agenția 
France Presse arată că problema 
staționării forțelor militare

occidentală 
o rezolvare 
asemenea,

N.A.T.O. urmează
acord privind transfera-

partea 
U.R.S.S. în 
din partea 
stat, Dean 
oficiale.

Agenția 
trevedere.
Casei Albe, Christian, a declarat co
respondenților că președintele Lyn
don Johnson și ministrul sovietic al 
afacerilor externe, A. Gromîko, au 
procedat „la o discuție sinceră Și 
largă, îritr o atmosferă de lucru,
supra unei serii de probleme de in
teres reciproc". El a adăugat că 
la încheierea convorbirii, președin
tele i-a prezentat ministrului sovie
tic pe vicepreședintele S.U.A.. 
Humphrey, și pe liderii Partidului 
democrat din Congres — senatorii 
Mansfield, Smathers, Long, precum 
și pe congresmenii McCormack, 
Boggs și McFaall.

In aceeași Zi, ministrul afacerilor 
externe al LLR.S.S. a avut o întreve
dere cu secretarul de stat Dean 
Rusk.

HANOI 11 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat Comisiei 
nale de supraveghere și control în 
Vietnam, Misiunea de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze protestează 

bombardamentele 
în zilele de 8 și 

teritoriul R. D. 
Vietnam. In mesaj se precizează că 
avioanele americane au bombardat 
în aceste zile numeroase zone 
populate și obiective economice din 
regiunea Vinh Linh și din provin
ciile Quang Binh, Ha Tinb, Nghe 
An. Thanh Hoa, Ninh Binh, Nara 
Ha, Hoa Binh, Ha Bac, Lai Chau și 
Quang Ninh. La 8 octombrie au fost 
bombardate și orașele Vinh și Phat 
Dien, din provincia Ninh Binh, pre
cum, și una din zonele populate ale 
suburbiilor Hanoiului. La 9 octom
brie au fost bombardate cartiere, in
stituții și fabrici din orașele Thanh 
Hoa și Phu Lv. A fost bombardat, 
mai ales, de-a lungul ultimelor două 
nopți orașul Thanh Hoa. ■

în legătură cu
care au avut ’oc
9 octombrie pe

internațio-

SAIGON 11 (Agerpres). — Unități 
Frontului Național de Eliberare 
atacat marți un post al arma- 
saigoneze din provincia Long 
(situat la aproximativ 30 km de

ale
au 
tei 
An
Saigon). Un purtător de cuvînt al 
armatei saigoneze a informat că 
pierderile suferite de unitatea sai- 
goneză au fost ,grele".

Tot marți s-a anunțat la Saigon

comandantul suprem al 
N.A.T.O., așa cum a cerut 
francez.

Din luna iunie, cînd 
ministerial al N.A.T.O.
Bruxelles a însărcinat reprezentan-

franceze 
ar urma 
în zilele 
Consiliul 

să

Consiliul 
reunit Ia

în Germania 
să-și găsească 
următoare. De 
permanent al 
încheie un
rea Cartierului general al forțelor 
N.A.T.O. din Europa centrală, care 
în prezent se află la Fontaine
bleau, în Olanda.

INSULELE BARBADOS un
BRIDGETOWN 11 (Agerpres). — Guver

natorul britanic al Insulelor Barbados, John 
Stowne, a anunțat luni dizolvarea parla
mentului și a stabilit data viitoarelor ale
geri legislative, la 3 noiembrie, cu 27 de 
zile înainte ca acest teritoriu să devină in
dependent. Alegerile au loc la cinci ani 
după scrutinul din 1961, care a adus la pu
tere Partidul democratic laburist. In 1961 
acest partid a obținut 14 din cele 24 de 
locuri ale parlamentului, în timp ce Parti
dului național și partidului laburist le-au 
revenit cîte patru 
mandate au fost 
dependenți.

locuri fiecăruia. Două 
obținute de candidații in-

Ravagiile ciclonului „Inez" 
asupra unor regiuni din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager 

preș). — Orașul și portul mexican 
Tampico, precum și alte șase loca
lități, se găsesc, începînd de luni, 
complet izolate de restul țării ca 
urmare a ciclonului .,Inez“, care 
s-a abătut cu o violentă nemaiîntîl- 
nită asupra acestei regiuni. Peste 
30 000 de persoane oare locuiau la

au fost evacuate, dar se 
există victime în rîndurile

viitor stat independent
expor-

După 
ocupă 
ac tiv i-

Barbados se 
stăpînire brita- 
anul 1625. Du- 
documente is-

insula a lost o-

că pe un vas de pază al armatei 
generalului Ky, care patrula pe 
rîul Vam Cao Tay (într-un punct 
aflat la 31 km sud-est de Saigon), 
a explodat o mină lansată de pe 
malul rîului de patrioți. Echipajul 
vasului a suferit, de asemenea, pier
deri importante.

PE SCURT

international
La lucrările 

parte 500 de 
de țări. Timp 

participanții

în Elve- 
loc o tentativă ne- 

lovitură de stat. Fă-, 
amănunte, William 
declarat că această

Situate la punctul ter
minus al părții de sud a 
Mării Caraibilor, Insulele 
Barbados ocupă o supra
față de 430 
o populat ie 
de locuitori, 
77,5 la sută 
africană. Pe 
re se''î_nlind pînă la poa
lele muntelui Hillaby

km p și au 
de 250 000 
dintre care 
de origine 

terasele ca-

(3'315 m) locuitorii cul
tivă mahonul, arborele 
de pîine, tamarindul, căr
țoiul dulce, și mai ales 
trestia de zahăr, sector 
în care este ocupată 25 
la sută din forța de mun
că. Produsele extrase din 
trestia de zahăr — za
hărul, romul, și melasa 
— asigură peste 95 la

Vesti- 
arheologice arată 
epoca premergă- 
ocupafiei engleze, 
era locuită de in- 

din 
la 
al

sută din volumul 
turilor insulelor, 
zahăr, turismul 
principalul loc în
tatea economică a insu
lei.

Insula 
află sub 
nică din 
pă unele 
torice,
cupată de englezi intre 
anii 1620—1624. 
giile 
că in 
toare 
insula
dieni arawak, veniți 
America Latină, iar 
începutul secolului 
XVI-lea a lost explora
tă de spanioli, care, re- 
trăgindu-se, au luat cu 
ei numeroși sclavi.

In 1958 Insulele Bar
bados au fost integrate 
in Federația Indiilor de 
Vest, creație artificială 
â politicii coloniale bri
tanice, care s-a destră
mat după patru ani. In 
1955 a luat ființă Parti
dul democratic laburist, 
care a grupat în jurul 
său forțele interesate în 
dobindirea independen
tei. După alegerile din 
1961, președintele acestui 
partid, Errol Bar row, a 
devenit prim-ministru.

In urma tratativelor cil 
guvernul englez ministrul 
britanic al coloniilor, 
Fred Lee, a anunțat că 
la 30 noiembrie acest 
teritoriu va deveni un 
stat independent in ca
drul Commonwealthului.

Tamplco 
crede că 
locuitorilor care au refuzat să pă
răsească orașul. Potrivit primelor 
informații, pagubele pricinuite de ci
clon sînt considerabile. Clădiri, 
antrepozite, arbori, stîlpi de elec
tricitate au fost doborîte de forța 
vîntului. Telegraful, telefoanele, ra
dioul, circulația pe șosele și alimen
tarea cu apă potabilă și energie e- 
lectrică sînt întrerupte în localită
țile sinistrate.

Ciclonul .,Inez" bîntuie de 18 zile 
în regiunea Mării Caraibilor și a 
coastelor răsăritene ale S.U.A. si 
Mexicului. Vîntul a atins o viteză 
de 160 kilometri pe oră. Potrivit u- 
nor cifre neoficiale, ciclonul a pro
vocat moartea a 150 de persoane.

A-

Ploi torențiale 
în nordul Algeriei

ALGER 11. — Corespondentul
gerpres, C. Benga, transmite: Ploile 
torențiale oare de cîteva zile con
tinuă să oadă deasupra regiunii de 
nord a Algeriei, creează o situație 
alarmantă. Potrivit unui bilanț pro
vizoriu, s-au semnalat peste 7 000 
de sinistrati. Autoritățile continuă 
să ia măsuri de salvare și ajuto
rare a populației din această re
giune.

0 VARȘOVIA. Agenția 
P.A.P. anunță că o delegație 
guvernamentală din Mali, con
dusă de ministrul justiției, 
Madeira Keita, a sosit în R. P. 
Polonă într-o vizită oficială.

♦ MADRID. La 10 octombrie 
s-a deschis la Madrid cel de-al 
17-lea Congres 
de astronautică. 
congresului iau 
delegați din 39 
de o săptămină
la dezbateri vor lua în discu^ 
tie o serie de probleme jut'f-.ș 
dice legate de folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice.

< MONROVIA. Președintele 
Liberiei, William Tubman, a 
anunțat că recent, în timp ce 
se afla într-o vizită 
ția a avut 
reușită de 
ră a da 
Tubman a
acțiune a fost pusă la oale de 
un stat vecin, a.1 cărui nume 
nu l-a menționat.

< WASHINGTON. Coman
damentul torțelor militare na
vale americane intenționează 
să prelungească durata servi
ciului militar în Vietnamul de 
sud a unor categorii de ofi
țeri ai marinei speciale de la
12 pină la 18 sau chiar 24 de 
luni. Cu toate că această mă
sură se referă la dliterii 
marină, 
tegorii 
tortelor 
te încă 
încheiat stagiul 
de sud.

+ BONN. Pe 
dului Renania de 
falia au început manevre ale 
trupelor engleze, canadiene și 
daneze, care fac parte din for
țele armate ale N.A.T.O La a- 
ceste manevre participă, potri
vit ziarului vest-german „Ge
neral Anzeiger", aproximativ
13 000 de soldați și ofițeri, cir
ca 1 000 de tancuri, 
date și altă tehnică

4> BONN. Fostul ofițer SS, 
Kurt Bolaender, în 
54 de ani, principalul acuzat 
într-un proces pentru crime de 
război, care se judecă la Ha
gen, a fost găsit spînzurat luni 
în celula sa. Bolaender fusese 
acuzat de a fi asasinat perso
nal peste 360 de deținuți și de 
complicitate la moartea allot 
480 000 de deținuți, în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial.

de
totuși, și anumite ca

de olițeri
terestre

șase luni

aparținind 
sint menținu- 
după ce și-au 
în Vjetnamu)

teritoriul lan- 
nord — West-

oare blin- 
de luptă.
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