
Astăzi, în Jurul orei 11,90, posturile noas
tre dc radio șl televiziune vor transmite 
direct de la aeroportul Olopeni ceremonia 
sosirii delegației de partid șl guvernamen
tale a Republicii Populare Polone, condu
să de Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, și Jozef Cyrankie- 
wicz, membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, care Ia invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, va face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

CRAVATELE
ROȘII 

FLUTURAT
PE DEFILEU
L.i unitatea de pionieri a 

Liceului Vulcan, primul pas 
in acțiunea de cunoaștere a 
valorilor spirituale și eroice 
ale poporului nostru a fost 
făcut duminică 1 noiembrie 
a.c. cind, sub conducerea pro
fesorului Ion Ancuț i. un grup 
de 40 pionieri au pornit cu 
autobuzul intr-o xeursie pină 
la Tg Jiu.

Emoțiile contactului cu ati- 
tea frumuseți naturale au fost 
completate cu altele de sor
ginte artistică și patriotică în 
momentul cind pionierii s-au 
aflat in preajma capodoperelor 
dăltuite de geniul românesc 
numit Brâncuși și in fața do
vezilor de bronz ale vitejiei 
ostășești din primul război 
mondial.

Mai apropiat înțelegerii lor 
prin epicul inteligibil al fap
telor a fost monumentul Eca- 
terinei Teodoroiu. Urmărind 
cuvintele surorii eroinei de pc 
Jiu. copii; iși imaginau chipul 
lînăr și frumos al fetei îm
brăcate in straie ostășești care 
a intrat in hora morții jert
find u-se pentru patrie.

Pentru a le rămîne de-a pu
ruri in memorie aceste momen
te și pentru a vorbi despre 
ele colegilor de acasă, pionierii 
și-ay notat cu slove stîngace 
dar smulse #din alfabetul su
fletului lor, textul plăcii co
memorative care crea figura 
acestei eroine a neamului.

Au mai aflat apoi despre 
lagărul din Tg. .Jiu, ocna din 
piatră și bite în care au fost 
azvirliți conducători de frunte 
ai P.C.R., alți fii ai patriei, 
eroi ai clasei muncitoare. Gin- 
durile le-au zburat în urmă :

-Partidul cu putere tinerească 
A biruit Și moartea-n anii 

grei...' 
S-au intilnit toate aceste 

.mărturii și-au vibrat sufletele 
■lor tinere intr-o’ frumoasă zi de 
toamnă de care-și vor aminti 
și mîine și peste ani și ani !

Prof. .Mircea MUNTEANU

Activități educative bogate în conținut,
variate, eficiente în rîndul tinerilor

Cînd se vorbește despre suc
cesele cu totul remar abile re
purtate de către colectivul ex
ploatării miniere Lupeni. de
ținătoare in mai multe rinduri 
a titlului de întreprindere frun
tașă pe ramură — se subli
niază cu satisfacție că ele sînt 
determinate intr-o bună mă
sură și activitatea laborioasă, 
plină de răspundere și abne
gație a tinerilor, a celor peste 
700 de uteciștj care lucrează 
in abatajele sau in sectoarele 
de întreținere și deservire ale 
minei, fnsistind asupra acestei 
aprecieri, conferința organiza
ției U.T.C. pc exploatare a 
scos in evidență importanța ac
tivității politico-educative in 
foi marea tinârului muncitor de 
tip nou in lărgirea orizontu
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Ing.
Gheorgha Oiariu 

despre 
perfection ar ea 

calificării 
muncitorilor 
la U.U.M.P.

oiriA
SUCCESELOR 

UZINEI
I
I Industria noastrâ construc

toare de mașini, alături de ce- 
| lelalte ramuri ale economiei

| naționale se afirmă prin reali-
zări prestigioase, adeseori ca-I pabile să primeze in fața pio- 

( duselor similare din țările cu o
tehnică avansată. Spre satisfac
ția noastră, una din numeroa-

I sele întreprinderi industriale
• românești care la această oră
Ifac pași repezi pe calea afir

mării este și Uzina de utilaj

I minier din Petroșani. Desigur, 
in obținerea unor produse 
mult apreciate de către bene
ficiar au contribuit o serie de 
factori. Trebuie să evidențiem 
insă faptul că la această pu
ternică unitate din cadrul 
C.C.P., o adevărată cheie a 
succeselor o constituie califi
carea superioară a acelora care 
făuresc unelte și utilaje, mași
nile necesare minerilor pentru 
a scoate la lumina zilei cit mai 
mult din bogățiile adincurilor 
subterane. Despre această pre
ocupare de a ridica calificarea 
salariaților U.U.M.P. ne-a vor
bit tovarășul ing. GHEORGHE 
OLARIU, directorul uzinei.

— Avînd în vedere importan
ța Uzinei de utilaj minier Pe
troșani în realizarea producției 
extractive nu numai în Valea 
Jiului ci și în alte contre mini
ere din întreaga țară, ne stră
duim în permanență să răs
pundem cu promptitudine cerin
țelor, să realizăm produse de

X__________________  

lui său spiritual, in cultiva
rea dragostei și respectului fa
ță de muncă, față de om. Da
rea de seamă, precum și nu

Conferința U. T. C. 
de la mina Lupeni

meroși vorbitori care au urcat 
la tribună au făcut dese refe
riri la experiența acumulată de 
către organizațiile de bază 
U.T.C. și comitetul coordona
tor în organizarea acestor ac
țiuni, relevind o multitudine 
de forme și metode ce pot fi 
utilizate.

bună calitate, să onorăm toate I
contractele încheiate. In ultimii 
ani, datorită grijii permanente 
a organelor de partid și de stat, 
uzina s-a modernizat mărindn-și 
capacitatea de producție, complc- 
tîndu-și „zestrea" de mașini-unei- 
te cu unele din cele mai mo
derne. Dacă în urmă cu cîțiva 
ani. la Petroșani activitatea me- 
talurgiștilbr se reducea la mici 
reparații ale utilajelor miniere. '
astăzi ne putem mîndri cu pro
ducerea unor utilaje care pînă I
mai ieri erau importate d:n 
străinătate. Desigur, la realizarea 
unor produse de calitate superi
oară au contribuit și vor con
tribui și in continuare nu nu
mai condițiile tehnico-materiale 
asigurate personalului nostru, ci 
și calificarea ridicată a munci
torilor. Este de neconceput o 
modernizare pe scară largă a 
unei întreprinderi fără a se 
asigura o calificare superioară a 
acelora care manipulează utilt- 
jele de marc productivitate. 
Consider că la noi există con
junctura fericită a interesului 
manifestat atît de conducerea 
uzinei cît și a majorității anga- 
jaților de a se ridica nivelul ca- I 
lificării profesionale. I|
- Care sînt cele mai impor- | 

fante forme ale ridicării caii- I 
ficării in uzina petroșăneană ? |

— Aceste forme sînt destul |
de variate. Nu trebuie să uităm | 
însă aportul Grupului școlar din ■ 
localitate care an de an „furni- I
zează" uzinei noa<’re o adevă- .
rată armată de tineri muncitori I
bine instruiți, capabili să fu'i *
față unor probleme dificile pe I
care le ridică nrodticția. Ceca I
ce este apreciabil, e faptul că, I
în cazul absolvenților acestui |
grup școlar sau chiar a acelui t ■
din Lupeni. cei pe care îi an- I
gajăm nu au nevoie de o du- .
rată de acomodare în producție I
prea îndelungată. In urma prac- •
ticii efectuate la noi, aceștia au |
reușit să pătrundă in „secretele11 I
meseriei chiar acolo unde o vor i
practica. Absolvenții cu rezul- I
țațele cele mai bune pe băncile .
școlii trec de foarte multe ori I
peste această perioadă de aco
modare abordînd de la bun în- I
ceput probleme dificile. Spre I
cinstea lor, rezultatele pe care I
le obțin se bucură de cele mai |
bune aprecieri. o

De aproape trei ani funcțio- I
neaza re lîngă uzina noastră .
o școală de calificare cunoscu- I
tă sub denumirea de școală uzi- '
nală. Anul acesta s-a ajuns la I
anul III de studii, urmînd sa ■
termine cursurile prima promo- I

Nicolae LOBONȚ

(Continuate in Daq. a 2-a)

O bună eficiență au avut 
spre exemplu acțiunile între
prinse pc linia ridicării nive
lului de pregătire profesională 

a tinerilor. Cu electricienii, lă
cătușii, strungarii s-au organi
zat olimpiade pc meserii la ca
re au fost atrași peste 130 dc 
tineri. După cum aprecia ing. 
Dumitru Dănciulescu. șeful co- 
misiei profesional-sociale de pc 
lingă comitetul coordonator

IMBUNATAIIRf A DIUJZARII PRESEI
Presa, după cum se știe, con

stituie un mijloc eficace de infor
mare operativă asupra principa
lelor probleme ole politicii parti
dului și statului nostru, un izvor 
de cunoaștere la zi a evenimen
telor interne și internaționale, a 
vieții cotidiene în general. Din 
acest considerent munca cu pre
sa, creșterea continuă a număru
lui de cititori la diverse ziare și 
publicații, imbunătățirea conținu
tului întregii munci de pătrundere 
și difuzare, organizarea acțiuni
lor politice cu presa, lărgirea 
sferei de cuprindere a acestora 
constituie preocupări majore ale 
organelor și organizațiilor de 
partid. De altfel, o consecință a 
acestor preocupări o găsim in 
rezultatele din prima perioadă a 
acestui an cind pe municipiu se 
difuzau peste 90 mii exemplare 
ale diferitelor ziare și publicații. 
La creșterea pătrunderii presei au 
contribuit în mod deosebit orga
nizațiile de partid din cadrul ex
ploatărilor miniere Uricani, Ani- 
noasa, Diljo, Lonea, U.U.M.P.'

Modernizarea 
străzii 

George Coțbuc 
De curînd, au început lu

crările de modernizare a 
străzii George Coșbuc ca
ro leagă microraionul Vasile 
Roaită cu strada principală.

In prezent se lucrează la 
bordurarea străzii și a tro
tuarelor, la nivelarea și ci- 
lindrarea pietrișului, urmînd 
ca în etapa viitoare să fie 
turnat asfaltul.

BUFET ȘCOLAR
Pentru a veni în ajutorul 

elevilor în noua și moderna 
clădire a liceului de cultură 
generală Petroșani a luat fi
ință, prin grija conducerii, 
un bufet școlar.

Deservit de T.A.P.L., bufe
tul pune la dispoziția elevi
lor și cadrelor didactice pro
duse de patiserie. dulciuri 
și răcoritoare mult solicitate.

al U.T.C., acestea, ca și con
cursurile gen „cine știe cîș- 
tigă', simpozioanele tehnice, 
dezbaterile, schimburile de ex
periență la care au participat 
și minorii au avut ca efect îm
bogățirea bagajului de cunoș
tințe a tinerilor, obligîndu-i să 
parcurgă o vastă bibliografic 
de specialitate, sâ se pună la 
curent cu noutățile din dome
niul lor de activitate. Tocmai 
pentru interesul și aderența 
pe care au avut-o, sc impune 
continuarea lor cu și mai mul
tă perseverență, găsirea unor 
forme noi. mai atractive, mai

Al. BÂLGRÂDEAN

(Continuate Ir, pug a 2-a/
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Masă oferită dc Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a oferit luni o masă 
cu prilejul celei de-a 75-a ani
versări a zilei dc naștere a 
tovarășului Constantin Pirvu- 
lcscu. membru al Comisiei 
centrale dc revizie a C.C. al 
P.C.R., vechi militant al miș
cării comuniste și muncitorești 
din țara noastră.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ccaușescu, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghc Pană. Virgil Trofin, 
Ilic Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu. Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Lcontc 
Răutu, Ghcorghe Stoica, Vasile

necesită o preocupare 
permanentă, concretă 

și operativă
precum și organizațiile de partid, 
de tineret și pionieri din codiul 
instituțiilor de învoțămint.

Spre deosebire de aceas.ă 
perioadă incepind din lunile de 
vară s-au înregistrat scăderi la 
pătrunderea unor ziare și publi
cații cu o largă circulație, prin
tre care amintim „Scinteia", 
„Scînteia tineretului", „Munco", 
„Drumul socialismului", „Tinărul 
leninist", etc. Aceste scăderi, ou 
influențat negativ pătrunderea 
presei în municipiu, ajungindu-se 
in luna octombrie la o difuza-e 
necorespunzătoare, docă se icu

In cadrul bicentenarului .Beethoven", astăzi, la ora 
19, in holul Casei de cultură are loc vernisajul unei ex
poziții cu aspecte din viața și activitatea marelui compo- 

Expoziție
zitor german. Participă criticul Petre Codreanu din partea 
Uniunii compozitorilor București. In continuare, formația 
de muzică de cameră a Casei de cultură va prezenta un 
concert simfonic cuprinzind lucrări din creația lui Ludwig 
van Beethoven.

Petroșani. Noiembrie 1970. Foto i V. IORDACHESCU

Vilcu, Ștefan Voitec, losif 
Banc. Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu. Mihai Dalca, 
Mihai Gere. Ion Iliescu. Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan. Chivu 
Stoica, Dumitru Colin. Gheor- 
ghe Vasilichi, Alexandru Sen- 
covici.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldură 
pe tovarășul Constantin Pirvu- 
lescu, adresindu-i urări dc fe
ricire și sănătate.

In numele conducerii parti
dului. a toastat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tovarășul 
Constantin Pirvulescu a răs
puns.

in considerare posibilitățile exis
tente, numărul populației, precum 
și mijlo de difuzare de care 
dispunem. Unii justifică această 
stare de lucruri prin numărul ri
dicat al celor plecați in concediul 
de odihnă, întirzieri Io primirea 
presei, slaba preocupare a unor 
difuzori de presă din intreprin-

ION BADEA,
activist al Comitetului municipal 

de partid

(Continuau in a )-a)

0 VIZITA CARE DESCHIDE 
NOI PERSPECTIVI 

PRIETENIEI Șl COLABORĂRII 
ROMĂNO POLONEZE

Râspunzind invitației Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, o delegație de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de to
varășii Wladyslaw Gomulka, piim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, va 
face, incepind de azi, o vizită 
oficială de prietenie in România.

Vizita inalților oaspeți polonezi 
se va desfășura sub semnul bu
nelor raporturi existente intre 
cele două țări, al prieteniei ce 
leagă poporul român și poporul 
polonez, prietenie cu îndelungată 
tradiție și care a a'obindit in 
anii socialismului amploarea și 
trăinicia conferite de comunitatea 
orinduirii sociale, de unitatea țe
lurilor și aspirațiilor fundamenta
le. Dezvoltarea acestor legături 
frățești a fost impulsionată, neîn
doielnic, intr-o largă măsură, de 
contactele care au avut loc in
tre conducătorii de partid și de 
stat ai României și Poloniei - ca 
și intre alți factori de răspundere. 
Evocăm, in acest sens, vizita de 
prietenie întreprinsă in mai 1969, 
în Polonia, de o delegație de 
partid și guvernamentală a Re
publicii - Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. A 
fost exprimată atunci, la cel mai 
inalt nivel, hotărirea de a se ex
tinde continuu colaborarea re
ciprocă, in toate domeniile —

In vara acestui an la cămi
nul dc bătrîni din Petrila s-au 
Sacul unele renovări. Acum se 
lucrează dc zor la zugrăvirea 
și vopsirea in ulei a pereților, 
se repară sobele de teracotă 
din fiecare cameră. Vor Ii de 
asemenea vopsite dușumelele, 
iar la geamuri Se pun perde- 
luțe noi. Sînt lucrări menite 
să facă mai plăcută și mai 
confortabilă viața celor 60 dc 
oameni vîrstnici ce trăiesc aici.

Campionatul republican universitar de șah
Campionatul republican uni

versitar dc șah și-a consumat 
primele întilniri și la Institutul 
de mine din Petroșani. Aici 
au fost alcătuite patru grupe 
formate din cîte 11 jucători

Toți cei care au pătruns adine în jungla din centrul 
continentului sud-american, o dată reîntorși la civilizație, 
au descris un Mato Grosso a! triburilor neprimitoare de 
indios, al obsesivelor tam-tamuri, al primejdiei peștilor 
piranhas. Exploratorul italian WALTER BONATTI se 
oprește insă asupra unui alt aspect al acestui ținut de 
legendă — și anume viața „fazendelor" și a locuitorilor lor.

Intre păduri si mlaștini

MATO GROSSO
Fragila aviOnetă mărește 

cu fiecare clipă distanța din
tre noi și crestele Sierrei de 
Marajuaca. O dată trecuți 
de riul Parana, peisajul ce se 
deapănă in fața ochilor s-a 
schimbat ca prin farmec. Pu
ținele culturi au dispărut, ca 
și drumurile — practic ine
xistente in Mato Grosso 
sorbite parcă de vegetație. 
De la poalele munților, prin
să in cleștele riurilor Para
na și Paraguay se deschide 
imensitatea mlaștinii numită 
de localnici „el pantanal". Nu 
mi-am fixat un itinerar 
strict; doresc să văd totul, 
să cunosc cit mai multe lu
cruri despre acest ținut de la 
capătul lumii. Cit cuprinzi cu 
ochii in zare, doar unduirea 
molcomă a colinelor acope
rite de verdele savanei, sum
bru ca o mărturie a sărăciei 
terenului. Doar panglica șer
puitoare a riurilor este în
soțită dă verdele viu al unei 
vegetații mai bogate. In locu
rile in care savana este stro
pită cu pete mai. puțin intens 
colorate se string apele ploi
lor sau ale riurilor ce-și mină 
undele in căutarea altor și al- 

politic, economic, tehnico-științi- 
fic și cultural. Reintilnindu-se, 
după mai bine de un an de rile, 
la București, conducătorii o'e 
partid și de stat ai României și 
Poloniei au prilejul de a consta
ta că tot ceea ce au convenit 
s-a înfăptuit sau este in curs de 
finalizare.

Această colaborare rodnică o 
regăsim in numeroase și sugestive 
fapte. Volumul schimburilor cie 
mărfuri, d-e pildă, a fost in 1969 
de aproape trei ori mai mare 
decît cel obținut in 1960. Pen
tru anul in curs, se stipulează o 
nouă creștere substanțială. sî 
anume de circa 22 la sută fată 
de 1969. Polonia se situează, in 
prezent, pe un loc de frunte in 
comerțul exterior românesc. S-au 
intensificat și diversificat, de ase
menea. colaborarea si cooperarea 
bilaterală, in agricultură, in 
construcția de mașini si metalur
gie. in industria construcțiilor si 
materialelor de construcții, in 
sfera utilizării mașinilor electrice 
de calcul și a pregătirii cadrelor 
Dentil informatică si in alte do
menii.

Lărgirea și perfecționarea ne- 
intreruotă a formelor de colabo
rare dintre România și Polonia, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, corespund intereselor 
popoarelor român și polonez, 
contribuie la accelerarea con
strucției socialismului in cele două 
țări, reprezentind, în același timp, 
un aport valoros la întărirea for
țelor socialismului, la unitatea 
țârilor socialiste, la cauza păcii 
și progresului in lume.

1 OiiO kff.
Alături dc colectarea me

talelor. amenajarea de spa
ții verzi, plantarea arbuști
lor ornamentali. strîngcrea 
deșeurilor ocupă un loc tot 
mai important in acțiunile ’ 
voluntar-patriotire ale tineri
lor. In ultima săptămină. co
mitetul coordonator U.T.C. 
de la E. M. Lonea a orga
nizat o acțiune cu o parte 
a tinerilor de aici pentru 
strîngcrea de maculatură și 
textile, colectîndu-se cantita
tea de 1 000 kg.

fiecare. Campionul pe institut) 
va lua parte la finala campio
natului republican universitar 
ce se va desfășura la Sinaia 
intre 17 februarie — 3 martie 
1971.

căutind

tor rezerve 
drum spre ocean.

Privirile obosesc 
așezările omenești. Ai impre
sia că zbori peste un deșert 
verde, de care omul a fugrt 
ca de un blestem greu de 
descifrat. Casele sint puține 
și rare ca Și oamenii; uneori 
prezența lor este destăinuia 
de trim bele de fum ce se 
înalță din pădure. Așa-numi- 

(fermierii 
pădure 
pășuni.

Mato

ții „fazenderos" 
albi) ard părți de 
pentru a-și procura
Căci „mlaștina'1 din 
Grosso înseamnă și întinsele 
pășuni ce facilitează dezvolta-

(Continuare in pag. a 4-a)



✓ Steagul roșu MARȚI 1» NOIEMBRIE 1971

FLORIN GHEORGHIU
la Petroșani

Orașul Petroșani il va 2\ra oaspete. duminică 15 no
iembrie a. c-, pe marele maestru internațional de sah 
FLORIN GHEORGHIU. Valorosul șahist român, care in ul- | 
timii ani a repurtat '•uccese remarcabile in țară si in strai- l 
nutate. \a susține un simultan la 35 mese, avindu-i ca par- ■ 
tenori pe cei mai buni șahiști ai Văii Jiului, intre care se | 
vor afla si 15 pionieri. Această interesantă manifestare sa- | 
hislă va începe la ora 8,30, la Casa de cultură din Petro- | 
sâni. Florin Gheorghiu \a fi însoțit de arbitrul intematio- 
nai. maestru al sportului la salt, ing. Paul Diaconescu. care 
a condu- numeroase intilniri peste hotare.

(Urmare dm pag I)

FOTBAL, DIVIZIA C BASCHET
HANDBAL

Activități educative 
bogate în conțmut, 

variate, etieieiite 
în rândul tinerilor

Două victorii în patru zile
Ij» inlt r\al d« umai pa*vu 

7.le. fotbaliștii dc I t Știința Pe
troșani au susținut pe tr enul 
din Peli la două mi. iuti dc 
campionat. ișt gîndu-le pe a- 
mindouă și -dă igind im â pa
tru puni Ic la zestrea destul de 
bună de pinâ acum Este îm
bucurător f iptul ă elevii p o- 
iesorului Ghcorghe L-mie <i-au 
regăsit intr-o c m ;ir>- măsură 
cadența (să nu rem vorbe 
■nari) și galopează -p e fruntea 
clasamentului

Duminică dimim ița. pe o vre
me minoasă. i-am u mărit pe 
’tndenți evoluind in ompani.t 
fotbaliștilor de la Minerul 
Moldova Nouă, proaspăt pro
movați in divizia C. Meciul a 
îest °0 de m nutc la discre
ția gazdelor, liderii pârind o 
echipă cuminte, liniștită De 
altminteri, era evidentă int r- 
Aia lor de a trage la un egal. 
Și-au b-’onat cu opt oameni 
apărarea, doi răminind eva 
w.t în față pentru eventuale 
contraatacuri. dc are le-au ini
țiat sporadic. fără vigoare. 
Studenții, in s h:nib. și-au tri
mis forte sporit/- înainte. au 
combinat din nou foarte bine 
)a m: do u! terenului, i-au cău
tat mereu -u mingi ideale pe 
Marcu -i De Ștefan, dar cele 
două virfuri nu prea s-au „în
fipt" în apărarea supranume- 
ricâ a o ssoetilor. Studenții în
cep tirul spre poarta lui Hăr- 
dălâu din primele minute de 
Joc, dar Maieu. Știr. Ștefan, 
din nou Marcu ratează bune 
c.azij de gol. Se joacă la o 
singură poartă — a fotbaliști

Un „car“ de ocazii pentru Minerul Lupeni 
și 2-1 pentru... M.E.V.A. Turnu Seversn

Jucătorii de la Minerul Lu
peni au mers duminică la 
Tumu Severin cu intenția de 
q scoate cel puțin un rezultat 
de egalitate in intilnirea cu 
formația locală M.E.V.A. Ei se 
puteau întoarce chiar cu o vic
torie din orașul dc pe malul 
Dunării dată nu ratau un „car" 
de ocazii, una mai favorabilă 
decit alta. Chiar cin primele 
minute de joc oaspeții atacă 
cu insistența și in minutul 9 
Macavei se află singur cu por
tarul dar șut< iză slab. Peste nu
mai două minute. Cotroază ia o

în campionatul 
republican 
de juniori

Jiul — 
Știința 

4-0
Beneliciinc și de aportul iui 

Coromolis din lotul primei e- 
chipe o Jiului (core o împlinit 
18 ani obio soptomina trecută), 
juniorii petroșoneni ou condus 
in permenența „ostilitățile" 
derbyului. tronșrnd net in !o- 
vooreo ior rezultatul final. Par
tida, plăcută în ansamblu Ja 
aceasta, în egală măsură con
tribuind și juniorii Științei, an
trenați de p-of. losif Feher) o 
început — spre dezolarea mici'or 
fotbaliști, core-ou fost nevoițr 
să aștepte in vestiare, ga’o 
echipați, apariția orbitrilor — 
cu două ore intirziere. De ce ? 
P'ogromoreo orei de începere 
o meciului trebuie odusc, oare. 
docr 'a cunoștința pub'icului, 
arbitrii fi» -du-și oporițio 'o 
stodîon Io ora pe core ș'-o 
stabilesc s nguri ? Poate că or 
h cozul ca asemeneo procbci, 
dăunătoare micilor fotbaliști, 
so fie '•it mai cudnd și de, mtiv 
eliminole. Moi cles că intre 
timp... s-a pornit și o p.caie 
necruțătoare, rece I... 

lor de la Moldova Nouă — 
■iar mingea nu ajunge in plasa 
porții. Remarcăm -ursele de- 
n...le lui Bălăneanu (din 
r.ou in zi bună), jocul inteli
gent a! lui T smănaru și Știr, 
ratările lui Știr, Tismănaru, 
Ș-'.-fâncș ii și Maieu, puținele 
. ontraata iu i ale oaspeților, 
destrămate ■ u ușurință de a- 
pârarea Științei, in care Tudor 
iese din nou deasupra... O o- 
cazie excelentă o are Știința 
in finalul primei reprize, dar 
m.ngea ce se îndrepta spre 
gol este respinsă de pe linia 
porții de către Urban. In a- 
eastâ parte a meciului oas

peții au trimis un singur șut 
pe lingă poarta lui Marincan.

După pauză. jocul are a- 
eeași direcție — spre poarta 

musafirilor — dar crește in in
tensitate Studenții forțează des- 
hiderea scorului, pe care o ob

țin in minutul 50. Știr „lucrea
ză' o minge la centrul tere
nului, trimite sus în careul 
oaspeților. Marcu și Ștefan e- 
zitâ. un apărător degajează în
ot pină la Bălăneanu. acesta 

re entrează din apropiere si 
Marcu nu mai greșește : 1—0 
pentru Știința. Peste numai 
cinci minute, noua extremă 
stingă a gazdelor. Rotea, ra
tează de la un metru o ocazie 
clasică I ocalnicii domină cu 
autoritate, oaspeții se apără cu 
disperare, ploaia rece cade cu 
insistentă peste pămînt si oa
meni în... fișuri. Tismănaru 
si Bălănc ■ u își continuă fără 
greș numărul. Marcu și Ște
fan continuă să rateze, dar tot 

a'țiune pe cont propriu, dar 
mingea șutată puternic de el 
nimerește bara porții adverse. 
■Iot ul se echilibrează, gazdele 
încep să-l stăpinească tot mai 
mult și in minutul 16 deschid 
s orul prin Băloi.

După pauză, tot localnicii 
sint cei care marchează. La o 
învălmășeală în fața porții lui 
Șarpe, extrema dreaptă a gaz
delor urcă scorul la 2—0. Oas
peții nu se pot împăca cu gin- 
dul de a fi conduși categoric 
și atacă din ce in ce mai pe
riculos. Ei își masează adver

„Probleme" în amenajarea bazelor sportive școlare
Ne olăturăm inițiativei Consi

liului municipol al Organizației 
pionierilor, dorind să aflăm ce 
preocupări există in unele școli 
generale din Valea Jiului pentru 
amenajarea de terenuri sportive 
simple, otit de necesare elevilor. 
O provocăm, la Școala generală 
nr. 6 Petroșani, Io o discuție 
sinceră, cu... dorea pe față a 
„cărților" și scootereo la iveală 
o adevărului, pe profesoara de 
educație fizică Elena Belei. N-am 
fost r.evoiți să recurgem la insis
tente, interlocutoarea n-a avut 
nici un moment intenția de o 
se ascunde după... vreun deget, 
oferindu-ne — la rece — citeva 
adevăruri incontestabile.
- Ați avut, cumva, la școala 

dumneavoastră „necazuri" in 
ceea ce privește amenajarea ba
zei sportive ?

— Doca am ovul ?! Am avut și 
o/em. E foarte, foarte greu să 
amenajezi un bun teren sportiv. 
Te izbești de atiteo...

— Și totuși, ceva-ceva s-a fă
cut Ne puteți enumera ce îm
bunătățiri — dar precis ! — ați 
□ dus dumneavoastră personal de 
la venirea in școala nr. 6, te<e- 
nului sportiv pe care l-ați găsit ?
- Am găsit ! Ce-om găsit ? 

Școlile, azi. cind se construiesc, 
sint p-evăzute cu solă de gim
nastică, cu loc suficient pentru 
terenuri in curte. Lo noi, de ce 

Marcu înscrie, in nunului 68. 
al doilea gol pentru echipa sa. 
Cei care au avut in con
tinuare ocazii dc gol au lost 
studenții, cea mai clară fiind 
cea din minutul 86 cind Oltea- 
nu a scos de pe linia porții 
un gol sigur. In minutul 87 
notăm al doilea șut din această 
parte a meciului peste poarta 
lui Marincan. peste un minut 
oaspeții obțin o lovitură liberă 
de la 16 metri de poarta ad
versă și partida se încheie cu 
2—0 pentru Știința. Victorie 
clară, urmare a unui joc bun, 
a unei dominări copioase. Am 
reținut și de astă dată jocul 
foarte bun al lui Bălăneanu, 
Tismănaru, Știr. Tudor, evo
luția bună a celorlalți compo
nent! ai Științei, dar și inefi
cacitatea lui Ștefan. îndeosebi.

Din echipa lui Frank — fos
tul jucător la Știința și la 
Jiul — am remarcat pe Ol- 
teanu. Urban. Drăgan. Intilni- 
rea a fost arbitrată foarte bine 
de Nicolae Barna din Tirnăveni 
(la centru), de losif Kelemen, 
Tg. Mureș și Dumitru Răduți. 
Reghin (la tușe). Au evoluat ur
mătoarele formații : ȘTIINȚA : 
Marincan (Berindei) — Ștefă- 
nescu. lzvernari. Tudor. Var- 
honic — Tismănaru, Știr — 
Bălăneanu. Ștefan. Marcu, Ro
tea (Matei) MINERUL: Hăr- 
dălău (Todor), — Udrcscu. Ka- 
lapati. Frank, Urban — Dră
gan. Pcia. Stoia. Pîrvu Olteanu. 
Pcnțer (Ungureanul.

Etapa viitoare : Victoria Ca
ransebeș — Știința.

Dumitru GHEONEA

sarul in careu. își creează din 
nou foarte multe ocazii de gol 
dar nu reușesc să reducă din 
scor decit in minutul 73. Co
troază este faultat in careu, 
dar arbitrul comutează lovitura 
de la 11 metri la 16 metri. E- 
xccută cu precizie Bulbucau, 
direct in plasa porții, peste zi
dul advers. Pină în final tot 
oaspeții sint cei care păstrează 
mai mult controlul balonului, 
care-și creează mai multe faze 
dc gol, dar pe care le ratea
ză cu multă ușurință.

G. T.

nu s-a intimplot așa ceva ? De 
ce o fost preluată școala de la 
constructori cu o curte plină- 
ochi de bolovani uriași oauși din 
Jiu, pe care, un on întreg, o 
trebuit să muncim pentru a-i 
transporta dincolo de „granițele" 
școlii ?
- Ce îmbunătățiri ?...
- Multe. Am confecționat trei 

rinduri de porți pentru handbal 
core, pe rind. au fost distruse 
peste vară de către bunii noștri 
vecini, constructorii din cămin, 
core joacă toată ziulica și seara 
in „nocturnă" fotbal pe terenul 
de handbal...

— Măsuri ? N-ați încercat ni
mic ?

— Ce ? Școala nu poate să ia 
măsuri ! Altceva. Am săpot două 
gropi pentru sărituri, in core am 
cărot nisip furat cu găleata...

— Furat ?
— Do. M-om descurcat. Ca să 

pot să-mi respect programa ana
litică. Și să pot să-mi țin o ele 
oșa cum vreau. Aso cum trebuie. 
De ur.de să iau nisip ? Nisipul, 
nu știu, dor parcă e amestecat 
cu grăunțe mari de aur, nu ți-l 
dă nimeni !

— Cum v-ați mai... „descurcai" ?
— Am nivelat un teren de vo

lei. Si unul de handbal. Dar l-om 
acoperit cu zgură neagră, cu ce
nușă din asta..., pe care am co- 
rot-o cu roobele sau cu căruțele 
plătind oameni pentru transport.

0 nouă victorie 
în deplasare

Știința Petroșani a jucat 
duminică la Zalău, cu proas
păta promovată in divizia 
B, Voința din localitate. La 
capătul celor 40 de minute 
de joc efectiv, studenții pe- 
trosăneni au obținut o meri
tată victorie cu scorul de 
53—19. după ce la pauză fu
seseră conduși cu 24—22. La 
realizarea acestei victorii o 
contribuție importantă au a- 
dus-o Bochiș (19 puncte). la- 
nosiga (12) și Dorin Ilea (10). 
Cel mai eficace jucător al 
gazdelor a fost Valki (21 
puncte). Au arbitrat Gh. Ku- 
su (Cluj) și loan Francisc 
(Timișoara).

L. NICOLAE

z
Echipa Preparatorul Pctvda 

este, la această oră, orice s-.tr 
spune, cea ma, bună dinuc 
cele șapte din I alea jiului care 
activează in campionatul jude
țean. Alcătuită din jucători ti
neri și talcntați — cum ar fi 
Miclea și Șereanu, ca >5 numesc 
doar pe doi dintre ci — e< bipa 
preparatorilor petrileni s-a an- 

i gajat in linie dreaptă '•pre șefii 
clasamentului. $i pină acum a 
prestat jocuri bune, păstrind dis
tanța minimă de Con-tructorul 
Hunedoara — principala candi
dată la titlu, l-am urmări de 
mai multe ori pe acești băieți 
și tn-am bucurat dc victoriile lor. 
Am scris negativ împotriva ace
lora care i-au „peticit" in acel 
meci de la Vulcan, din ziua de 
18 octombrie a.c. Dar jucătorii 
petrileni nu sint niște mieluși 
pe teren. Dimpotrivă, tint aspri, 
repeziți.

I-am văzut in această postură 
duminică, in partida pe care r 
usțineau cu Dacia Orăștie, ve

cină in clasament. Pină in minu
tul 80 s-a menținut un echilibru 
evident pe terenul de joc, reflec
tat și pe tabela de marcaj: 1—1, 
prin punctele înscrise de Velea 
pentru gazde și de Pîlnicaș 
Mai insistenți spre final, oaspe- < ____

— Ați cerut sprijin ?
- Cui ? Sprijinul direcțiunii l-o n 

avut, il am, dor ce poate face 
și conducerea școlii fără bani 1 
Trebuie tot noi să ne rugam 
de unul și de altul și nu obținem 
decit... promisiuni.

— La vreo exploatare minieră, 
cumva, ați încercat ? La organele 
locale ale puterii de stat ?

Dialogtn i 
„la rece‘(

— Nu ne sprijină nici o exploa
tare minieră, nimeni. Toți ie tri
mit altundeva. Ne pasează...

— Conducerea școlii ce zice ?
- Directorii de la școala noas

tră se schimbă mereu, știți, oșa 
că de fiecare dată trebuie s-o 
luăm de la capăt. Tovarășele 
directoare Stănescu și Giurgiu 
înțeleg, sint convinsă, necesitatea 
unei baze sportive, dar nu pot 
să miște un deget fără bani. Dear 
prin cunoștințe, merge. Acum ni 
se foc, lo Aninoasa (!!), porțile 
de handbal. Pentru zgură roșie, 
de la Bănițo, trebuie hani, așa

ȘTIINJA CONFIRMĂ...
Campionatul județean de 

handbal se apropie de sfirșit. 
Pinâ acum, echipa Știința 
Petroșani, retrogradată din 
divizia B, a avut comportări 
foarte bune, cîștigind toate

...Șl
Terenul din incinta Școlii ge

nerale nr. 1 Petroșani a găz
duit intilnirile de handbal din
tre echipele dc fete și băieți 
ale Școlii generale nr. 4 Pe
troșani și ale Școlii generale 
din Aninoasa.

Echipa de fete auinoseană 
a dominat o bună perioadă dar 
greșelile și ezitările au „trans
ferat" in final șansele dc ciș- 
tig de partea felelor dc la 
școala nr. 4. Scor : 9—8.

fii au inserts un gol jruinos, pe> 
fect valabil, in acel minut SC. 
Duțu si trimis puternic balonui 
cu capul. Constantin l-a scăpat 
in poartă și arbitrul Tiberiu Si
ma din Deva a indicat relua
rea jocului de la centru. Deci 
gol. Mai mulți jucători petri- 
I0ni s-au repezit la arbit'u

UN 
SEMIEȘEC 

CU... 
PRESIUNE

Velea a început să-i care la 
pumni in spate, iar Leșu l-a Iu it 
pur și simplu, de git. Sub pre 
siunca puternică a jucătorilor 
petrileni, pe care n-a interveni 
s-o calmeze nici un oficial local
nic (!), arbitrul de centru Tibe
riu Sima s-a consultat cu tușicrul 
și a anulat golul, dictind un 
fault imaginar in careu la u t 
jucător localnic. Spre finabi! 
meciului, petrilcnii au fost peste

că noi ne mulțumim cu zgura de 
lo centrală.

— Nu vi s-au afectat bani pen
tru activitatea sportivă ?

- Școlii, nu ! Adică foarte pu-
lini. Insuficient. Cică, totul tre-
buie făcut prin muncă patriollică.
- Adică și... prin muncă pa-

trioticâ !
- De acord. Facem ore de

muncă patriotică dor dacă nu
avem material, dacă nu avem ce 
și cu ce să lucrăm ! Să stringem 
pietrele I Le-om strins. Cu ce sâ 
săpam ? Unelte, de unde ? ,
- Se mai găsesc, cind există 

dorința fermă... Ce rezul
tate mari ați obținut pentru a de
termina alocarea de fonduri mari 
școlii dv. in scopuri... sportive ?

— Rezultatele vin după aceea !
- La Școala generală nr. 1

locul acelui loc neamenajat :are 
nici cel puțin plat nu era, se 
traduce in... mii și mii de ore de 
muncă patriotică, in zeci de ca
mioane de savură, in mult aju

Petrila...
- Știu Școala din Petrila insă

n-o dus și nu duce lipsă de...
sprijin.
- Da, e adevărat. Mina Petrila

a ajutat mult școala. Dar faptul
câ terenurile sportive ale școlii
sint azi așa cum sint, au luat

partidele disputate. Simbătă. 
Știința a jucat la Hunedoara, 
cu echipa locală Constructo
rul, meciul contind pentru 
turul campionatului. Studen
ții au învins cu 33—21.

ELEVII
Intilnirea intre echipele de 

băieți a fost ceva mai atrac
tivă. aninosenii fiind mai di
namici in special in prima re
priză in care au ondus cu 
7—2. In cea de-a doua insă, 
Pop și Mailat de la Aninoasa, 
care au fost animatorii și au
torii punctelor din prima re
priză, încep să „uite" necesita
tea apărării, astfel 'Ci de la 
nr. 4 aduc egalarea : 8—8. scor 
cu care se încheie partida.

adversar, ilar pripeala și ner,< - 
zitatea i-au împiedecat să în
scrie.

lată dar că jucătorii dc la 
Preparatorul Pctrila, dorind vic
toria <u orice preț, s-au d0dal 
la aste nesportive, care alterea
ză frumosul joc de fotbal I n 
arbitru corect și exigent n-ar h 
anulat golul, n-ar li admis ade
menea ieșiri ale jucătorilor — 
chiar dacă erau de la echipa 
gazdă. De remarcat că nici an
trenorul Dumitru Cricovan. nici 
delegatul echipei, loan Ciur II 
nu a intervenit să-și tempereze 
jucătorii, acesta din urmă aJi>- 
mind cu ușurință ca nu arc ce să 
le Iaca. De asemenea, incriminăm 
atitudinea unor spectatori, strâmt 
de disciplina sportivă, care idre- 
sau cuvinte jignitoare, triviale, 
arbitrului și jucătorilor oaspeți, 
care încercau, după meci. 'ă-l 
tragă la răspundere pe arbitru, 
nevăzînd neputința și greșelile 
favorililor lor.

Cred că ’împotriva unor ase
menea jucători și a unor ade
menea spectatori sint necesare 
măsuri disciplinare. Altfel, lot- i 
balul riscă să devină altfel d0 
sport.

G. DINU

_________ y

tor... fizic din partea unor pă
rinți inimoși, grijulii față de să
nătatea copiilor lor. Nici o școa
lă nu se poate lăuda că are tot 
ce-i trebuie in acest domeniu.

— Da, dor noi nu ovem oproa- 
pe nimic ! Aș dori ca următoa
rea întrebare să fie „De ce aveți 
nevoie ?". Am încheia, in acest 
caz, discuția... dispară, după ce 
veți fi consumot o jumătate de 
carnețel I

N-am mai pus... oșteptato în
trebare. O ,,pasăm" inspectoratu
lui școlar, celor in drept s-o re
zolve. Și nu' numai’ pe aceasta. 
Mai sint printre rindurile acesto'... 
rinduri citeva subînțelesuri de 
descifrot I

întrebarea așteptată nu am 
moi pus-o. Ni s-a părut inutil să 
aflăm care ar putea fi „strictul 
necesar" desfășurării unei bune 
activități sportive școlare otita 
timp cit interlocutoarea găsește 
ca unică soluție a lichidării „pro
blemei” bazei sportive... banii. 
Considerăm că atunci cind 
„doza" de preocupare intensă, 
activă, permanentă vo fi mărită 
la maximum și „problemele" (azi 
neclare) vor fi elucidate.

V. T.

dinamice. In viitor, — au a- 
firmat mai mulți \ orbitori — 
ele vor trebui să figureze nu 
numai in programele dc acti
vități ale comitetului coordo
nator ci și ale organizațiilor dc 
bază pentru a asigura o parti
cipare de masă la conceperea 
și desfășurarea lor. Cu aceeași 
consecvență — s-a apreciat la 
conferință — trebuie să se în
treprindă acțiuni care sâ con
tribuie la întărirea disciplinei 
in muncă a tincrilo- Există
in< ă mulți uteciști — se spu
nea în darea dc seamă — care 
absentează nemotivat din pro
ducție ( îteva exemple : Ale
xandru Condea, Tiberiu Voi- 
nea. Aurel Rus. Simion Mol
dovan. Ioan Păuna și alții), 
irosesc minute și chiar ore 
prețioase din programul de lu
cru, dovedesc neglijență in mî- 
nuirea și îngrijirea utilajelor, 
încalcă disciplina și normele 
de tehnică a securității mun
cii. Aceste fenomene au fost 
mai puțin combătute. In afară 
de gazeta „Tineretul și pro
ducția" și de citeva emisiuni 
satirice la stația de radiofi- 
care. care au adus la cunoș
tința sal'ariaților abaterile unor 
tineri, nu s-a mai întreprins 
nimic Fă. chiar și numai aceste 
foi me au dat rezultate o de
monstrează faptele. Mulți ti
neri printre care amintim pe 
Visile Mocanu. Gheorghc Ti- 
ghiecanu Ion Gheran. foști 
clienti ai gazetei de perete, 
și-an reconsiderat atitudinea, 
și-au făcut aspre procese de 
conștiință, devenind muncitori 
cu o comportare exemolară 1a 
Ic-urile lor de muncă.

— Am avut și noi câțiva ti
neri care nu s-au ținut dc trea
bă — a declarat la conferință 
ing Constantin Tuculescu. se
cretai ul organizației U.T.C. de 
la sectorul VTT Mă refer la 
Vasile Mardarc. Ion Poamă și 
Vasile Poamă. Le-am trecut a- 
baterile cu vederea, n-am fă
cut nimic pentru a-i readuce 
pe drumul cel bun. După mai 
multe acte de indiseiolinâ li 
s-a desfăcut contractul c’e mun
că Sint convins că dacă noi. 
o-"<in:z,iLia ILT.C . ne o upara 
de ci cu atenție. deveneau 
muncitori buni ■'■«a i-am pier
dut ..

Asemenea re< unoașieri auto
critice le-au rostit din păcate 
și alții dar... sînt acum tar
dive. Multe initiative de răsu
net pe linia -ombaterii indis
ciplinei. em-.nînd de la orga
nizațiile U.T.C. din alte între
prinderi n-au fost adoptate și 
valorificate la mina Lupeni deși 
s ->î b:ne cunos ule. Ne refe
rim la inițiativele : „Fiecare 
minut fructificat cu valoare 
maximă pentru producție", 
„Minutul acuză, minutul felici
tă", „Cu microfonul printre u- 
teciști” și altele, care pot duce 
la îmbunătățirea substanțială a 
indicelui de utilizare a fondu
lui de timp. în ultimă instan

CHEIA SUCCESELOR UZINEI
rUrmare din pag I)

tie. In prezent această școa
lă numără 485 de lineri. 
Prezentarea actuală a vii
torilor absolvenți, urmărirea lor 
atentă in orele de practică, ar 
putea edifica și mai mult asupi 1 
succesului acestei școli. De pe 
acum avem cerii: idinea că ideea 
înființării acestui gen de specia
lizare și calificare a fost una 
din cele mai fericite.

Tot pentru ridicarea măiestriei 
in nobila artă de modelare a 
metalului au lo<t înființa’; 
cursuri de calificare de ‘•cartă 
durată care cuprind numai oa
meni care vor activa în cadrul 
uzinei. Și acestea s-au doc edu 
a ft eficiente. Pregătirea cursan- 
ților noștri e«te asigurată de in
ginerii care activează la 
U.U.M.P.,, cu toții bine pregă
tiți din punct de vedere pro e- 
sional și buni pedagogi.
- Sint demne de apreciat 

toate aceste forme de ridicare 
a calificării. Rezultatele obținu
te de harnicul colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la U.U.M.P in realizarea cu 
succes a sarcinilor decadale, 
lunare, trimestriale și anuale 
vorbesc de la sine despre uti
litatea lor. Totuși considerăm 
că pentru acumularea și însu
șirea celor mai avansate me
tode de lucru este necesară o 
intensă activitate in domeniul 
așa-zisului „schimb de expz- 
riență". Există o asemenea 
preocmare si in uzina pe care 
o conduceți ?

— Bineînțeles. Dotarea uoor 
secții- cu utilaje noi. moderne, 
necesită întreținerea unor legă
turi permanente cu întreprinderi 
specializate. Angaiații noșui • '/i- 
tează marile unități ale gemi!ui 
din țară sau chiar din strai- ă- 
tate. La rindul nostru, in vi Am 
în schimb de experiență specia
liști de la alte uzine constructoa
re dc mașini spre a ne ‘împăr
tăși din experiența lot. Pentru a 
coordona cit mai bine această 
formă de ridicare a caii licărit 
personalului, am alcătuit un plan 
tematic pe baza căruia putem 
orienta cu o atenție sporita spe
cializarea muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor de 'a 
U.U.M.P. Astfel, abordînd pro
blema galvanizării se pot tntin- 
li schimburile de experiență e- 
fectuate de numeroase ech pe de 
la noi la o serie de uvreprm- 
deri mari cum ar fi uzinele 
„Electropuieie* din Craiova, 
„Tractorul" din Brașov, „23 

ță, la o participare mai vi
zibilă a tineretului, la înde
plinirea obligațiilor profesio
nale. Ele au fost incluse în 
programul de activități adoptat 
la conferință dai după um 
observa ing. Constantin l ucu- 
Icscu. nu este suficient n imai 
acest lucru ci se așteaptă ma
terializarea lor imediată căci 
se pare. în programele de ac
tivități au mai figurat si alte 
dăți.

Dacă pe linia educării prin 
muncă și pentru muncă s-ou 
obținut — așa cum s-a apre
ciat la conferință — rezultate 
imbucurâtOiire, nu același lucru 
se poate spune referitor la e- 
ducatia • ■< tățeneascâ. etică și 
estetică . unor tineri.

— In loc să frecventeze lă
cașurile de cultură — spunea 
cu amărăciune Vasile Rușitoru, 
secretarul organizației de par
tid la sectoul VI. care a luat 
uvintul in calitate de in\ tat, 

mulți dintre tinerii noștri dic- 
feră să stea ore întregi în ca
fenele. să bată strada fără nici 
un rost, să aibă o ținută in
decentă și apucături necivili- 
z ite Vina — consider cu — 
o poartă organizația U.T.C. 
1 are nu le oferă ceva plăcut 
și instructiv în timpul lor li
ber.

Asupra acestui aspect au in
sistat și alți vorbitori. Conclu
zia unanimă a fost că munca 
educativă in afara programu
lui de lucru este deficitară. 
Deși dispune de o bază mate
rială satisfăcătoare, clubul din 
oraș este slab frecventat de ti
nerii minei. Cu multă greu
tate s-a putut încropi o for
mație de muzică ușoară și una 
de dansuri dar eforturile s-au 
oprit aici. Echipa de teatru 
s-a dizolvat la scurt timp du
pă înființare, la fel și eoruL 
Motivul este unic: lipsa de 
forțe artistice. Comitetul oor- 
donator al U.T.C. nu s-a stră
duit să cunoască aptitudinile, 
talentul, înclinațiile membrilor 
orcamzației «->»>->♦ ru a ]p nutea 
valorifica Cătălin Iacob. șeful 
comisiei < ulturale, arăta că e- 
xistă condiții pentru înființa
rea unor cercuri de teatru, 
arte plastice, muzică și poezie, 
pentru organizarea unor plă
cute seri distractive pentru 1Î- 
neret_ care ar atrage fără în
doială mulți participant, dar 
pentru a înfăptui aceste pro
iecte este nevoie de preocupa
re. spirit de inițiativă și fan
tezie. calități pe care le po
sedă membrii comitetului nou 
ales.

•Acestea sint doar 'dteva din 
aspectele _ care au fost abor
date. Aria discuțiilor a fost 
evident mult mai cuprinzătoa- 
ic. Elementul dominant care a 
străbătut lucrările ■'onferinței 
a fost to'-mai profundul carac
ter analitic și ''onstrurtîv al 
dezbaterilor, preocuparea Dar- 
ticipanților de a fa^e ca în- 
tr-adevăi arest important eve- 
n ment să marcheze o cotitură 
în activitatea organizației U.T.C,

August" din București și „1 M.tia 
din Ploiești.

Pentru a ridica măiestria tur
nătorilor noștri am efectuat un 
schimb de experiență cu meta- 
lurgiștii de la uzina „Victoria" : 
C.i’an. De la ei am și „împiu- 1 
mutat11 citeva secrete de turna- , 
re foarte eficiente.

Un ajutor prețios a fost acor
dat uzinei noastre de specialiș
tii in matrițerie de Ia Cugir și 
..Chimica" Orăștie. Grupuri de ' 
angajați ai U.U.M.P. au vizitat 
aceste unități industriale. au 
primit îndrumări profesionale la 
locul de muncă, de la cri mai 
valoroși maiștri din Cugir și 
Orăștie.
- Este cunoscută acțiunea 

continuă de a introduce auto
matizarea in industrie. La Pe
troșani, in cadrul uzinei de 
utilaj minier, cum se manifestă 
această tendință ?

— Problema este ..prea 'a 
modă" pentru a nu ne preocupi 
și pe noi. îndeosebi în t I ul 
unor secții noi cum este 1 t ■*■> a 
de stilpi hidraulici din Vulcan. 
Aici problema automati'ării spț 
a semiauto-Tiatizării se simte maî 
din plin. Pentru a garanta t-ts- 
tența tehnică corespunzătoare a 
liniilor tehnologice de tict lac- 
torii coordonatori ai proces >'ui 
tehnologic cu cunoștințe din cei; 
mai vaste au perfectat organi
zarea unui schimb de experiența 
cu uzina ..Ostiei" Opava lin 
Republica Socialistă Cehoslos t- 
cia. Asemenea practici vor conti
nua și în viitor.
- Ne-ați vorbit despre mul

tiplele forme de ridicare a ca
lificării profesionale fără a da 
exemple concrete. Există o ex
plicație ?

— Din fericite răspunsul la 
aceasta întrebare, face numai 
cinste numeroșilor noștri ang.i - 
jați. Exista tendința generală de 
a se dobindi noi cunoștințe re 
tărîm profesional. Cu mici ex
cepții de la muncitori !a Agi- • 
neri, cu toții fac eforturi deose
bite pentru a asimila .ele mat 
noi realizări ale tehnicii mon
diale. Specializarea pe produse 
(îndeosebi la repere de mire 
precizie), lecturarea atentă a 
documentației tehnice pfa la 
dispoziție de conducc-M uzinei 
sînt indici ai preocupării ma
jore a sal.iriatilor noștri - n-ru 
ridicarea calificări1 .

Un răspuns cote face cinste 
acestui harnic colectiv, un ăs- 
puns care explică in maro nă- 
sură secretul realizărilor Pres
tigioase obținute la Uzina de 
utilaj minier din Petroșani.

ur.de
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ASISTINȚA lEHNIti, CONTROLUL PERSONALULUI
DE DESERVIRE DIM SUR1ERAN -

două probleme acute la mina Dărbăteni

De ce lipsește orarul ?

Acordind un calificativ nega
tiv dării de scamă prezentată 
adunării generale pentru ale
geri, comuniștii sectorului de 
producție al minei Bărbăteni 
au avut in vedere și conținu
tul nesatisfâcător al activității 
B.O.B . al mm îi pa! itico-or ga râ
zător.ce desfășurate de organi
zația de bază. Din capul locului 
dezbaterile adunării au dezvă
luit sărăcia de conținut a dării 
dc scamă prezentată de fostul 
secretar al organizației, losif 
Slav-<-7 neonsistența ei analiti
că, ncceprioderea unor aspecte 
negați-< din desfășurarea pro
ducției < muncii in subteran, 
și din > Mizarea unor indicatori, 
lipsa cit combativitate și adop
tarea chiar a unei ooziții de 
exagerată îngăduință față de 
multele manifestări de indisci
plină. de neindeplinire a atri
buțiilor de servicii) și a sarci
nilor obștești de către unii sa- 
lariați, int^ nre membri de 
partid.

Dar cee.; e n-a reușit darea 
dc seamă, au compensat, in 
cadrul dezbaterilor, membrii dc 
partid ai organizației prin dis
cuții vii, purtate în spirit critic 
și autocritic, prin luarea unei 
poziții intransigente fată de 
neajunsuri și lipsuri, farâ de 
cei certați eu disciplina muncii, 
față de dezorganizatorii produc
ției și toți acei care nu-șî fac 
datoria, dind dovadă de un 
s-'ăzut nivel de onștință. Ar 
fi însă nedren* sâ se identifice 
întregul colemv al sectorului 
cu acei ce nu onorează munca, 
disciplina de producție. In cu- 
v intui mai multor vorbitori 
s-a făcut pe bună dreptate a- 
ceastă pre. izare.

In scurta perioadă — șapte 
luni — de cine ființează sec
torul de producție al tinerei 
exploatări miniere Bărbăteni, 
colectivul său de muncă, mobi
lizat și îndrumat de organiza
ția dc partid, a deschis tot mai 
larg zăgazul producție-: de ■ ăr- 
bune. a amplificat-o. Dacă insă 
rele peste 20 000 tone de căr
bune extrase din zăcâmîntul 
bogat ascuns sub Valea Mier- 
tesei nu acoperă sarcina pla
nificată (o diferență de peste 
5 000 tone) pe perioada aprilie 
— octombrie, aceasta este o 
consecință tocmai a acelor fe
nomene negative despre care 
f-.i vorbit in cadrul dezbateri
lor. Majoritatea vorbitorilor — 
mecanicul de extracție G’n. Ba
ciu. minerii șefi de brigadă 
Nirolae Tomoiea. Alexandru 
1 'arian și Mihai Bocoș. oier
ii i lanul Vasile "Moldovan, 
maiștrii Jenică Radu, Traian 
Pbt nișei și Dumitru Enache, 
șeful sectorului ing. Doru Mi- 
hăilă și alții — au arătat că re
zultatele muncii colectivului 
sint influențate negativ de a- 
p: o\ izionarea greoaie și nerit
mică cu materiale și vagonete 
goale a locurilor de muncă, 
de lipsa unor scule și piese de 
schimb, iluminatul insuficient, 
presiunea scăzută pe rețeaua 
de aer comprimat etc. Au fost 
semnalate totodată deficiențe 
de ordin tehnic și organizato
ric în asigurarea celor nece
sare brigăzilor miniere, desfă
șurării normale și la nivelul 
sarcinilor de plan a procesului 
de producție din subteran, a- 
supra cărora e necesar să in
sistăm mai mult. Este vorba 
In primul rind de asistența teh
nică total necorespunzătoare a- 
cordată de personalul mediu 
tehnic brigăzilor și formațiilor 
de lucru, de activitatea maiș
trilor pe această linie, tot atit

Un călduros
bravo1'

7.;lele trecute publicul ani- 
nosean a avut prilejul vizio
nării unui foarte reușit spec
tacol dat de formațiile clubu
lui din localitate.

De la muzica populară la 
cea ușoară, care a cuprins in 
repertoriul ei cele mai îndră
gite melodii, dc la taraful con
dus de Emerik Lanyi la or
chestra condusă de Victor Al- 
bu și de la linărul solist de 
muzică ușoară. Victor Pop la 
simpaticele soliste Viorica Fo- 
dor și lulia Dănilă. acest -tot" 
unitar a fost un dialog inte
resant intre spectator- și in- 
terpreți — pledoarie a unei 
inițiative care a subliniat o 
muncă animată a ■ lubului sin- 
d:ralului minier din Aninoasa.

In programul prezentat, spec
ii ’.orii au urmării evoluția -or
chestrei de muzică ușoară rare 
s-;: îmbinat armonios cu dă
ruirea de sine a lui Alex. Pop 
(chitară solo). Gr. Bădău (ar
monie). Cursan Dorel (bas) și 
I Lucacze] cl avi ton).

Cit privește interpretarea sce- 
nică a lui Victor Pop. aceasta 
a reu-it să emoționeze sala, 
culegind pe deplin -clauzele 
entuziaste

In partea rezervată muzicii 
populare, publicul a i eintilnit 
vocile calde și melodiile alese 
cu grija ale solistelor Viorica 
Fodor și lulia Dănilă, iar Da- 
xid Belea și N. Agaleanu. a- 
companiați de taraful condus 
dc E. Lanyi a omplctat at
mosfera întregului spectacol in 
care aplauzele la scenă des
chisă nu mai conteneau.

Spectatorii au părăsit sala 
plă'-ul :mpresionați și cu în
crederea că acest nucleu bine 
constituit le va mai oferi a- 
semenea .examene' de încre
dere așa cum. cu ani in ur
mă. publicul aninosean a mai 
avut prilejul...

Le urăm u; călduros .bravo" 
și tot succese.

T. TRIFA

ie nesatisfă. âtoai c. Ralul mais
trului — . factor înves
tit cu responsabilitatea organi
zării și conducerii directe a 
producției — la sectorul pro
ductiv al minei Bărbăteni — 
este abordat ca o noțiune a- 
proape abstractă, maiștrii re- 
/umindu-se doar la pontarea 
muncitorilor, la vizitarea a 
1—2 locuri de muncă și la în
tocmirea raportulu: de activi
tate... Ce prejudicii aduce bri
găzilor miniere, sectorului o 
astfel de opli- ă a maiștrilor 
in îndeplinirea rolului și atri
buțiilor ce le revin e lesne de 
înțeles : personalul din subte
ran ce deservește locurile de 
rr.-in-â • sustras- 'e la înda-

Adunări 
pentru dări 
de seamă 

și 
alegeri

-kin

loriri croind goluri in apro
vizionarea brigăzilor cu cele 
necesare: știindu-se scăpat de 
sub îndrumare și control în 
timpul -elor opt ore, nu folo
sește -omplet timpul de lucru, 
se dedă la chiul, la acte de 
încălcare a normelor de sigu
ranță in subteran. I.uind po
ziție critică împotriva acestei 
situații anormale în activitatea 
maiștrilor, șeful de brigadă 
Alex. Marian întreba cu nă
duf : ,De ce trebuie ca mine
rii. șefii de schimb. șefii de 
brigadă să lase lucru la ort 
și să plece pe galerii pentru a 
lua Ia rost oamerri de regie 
să aducă lemn, să bage va
gonete goale și să scoată pli
nele. să-și facă datoria ? Maiș
trii ce păzesc, pentru ce sint 
plătiți ?" La întrebările puse 
do brigadier, noi am adăuga 
una pentru conducerile secto
rului și minei : pe cind o so
luție adecvată de cointeresare 
materială a oamenilor de regie, 
de legare intr-un țel a cîști- 
gului lor de realizările brigă
zilor deservite ?

Din lipsa unui control exi
gent. unei îndrumări profesio
nale perseverente din partea 
personalului mediu electrome
canic. montajele de utilaje și 
de instalații se fac greoi, re
medierea unor defecțiuni și a- 
variî decurge cu încetineală, 
iar nu in puține cazuri mun
citorii electromecanici, mai a- 
les electricienii, (in marea lor 
majoritate tineri, proaspăt ve- 
niți de pe băncile școlilor Dro- 
fesionale) dovedesc incompe
tență in rezolvarea problemelor 
cu care sint confruntați in sub
teran.

Care e soluția de rezolvare 
a acestei acute probleme de la 
sectorul productiv al minei 
Bărbăteni — controlul asupra 
personalului intrat in subteran ? 
Dificultatea problemei porneș
te de acolo că intrarea in sub
teran se face atit pe la Băr- 

Folosiți sfredele cu tăișuri bine ascuțite și cu 
orificiul de debitare a apei cît mai aproape 
de tăiș.

băleni cit și prin mina Lu- 
peni. Contactul maiștrilor cu 
oamenii intrați in șut începe 
dcabia in subteran, la puțul 
13 Pină aici nu se știe câți 
muncitori au intrat in mină, 
cine e prezent și cine nu; nu 
există așadar o primă și ne- 
i esară evidență a plasării bri
găzilor și din această cauză 
maistrul se pomenește in sub
teran cu oameni mai rnulți, iai 
pentru ca acest surplus de for
țe să fie încărcat... suplimen
te: pe brigăzile miniere, mais
trul trebuie să parlamenteze 
îndelung cu brigadierul, pier- 
7indu-se timp, în vreme ce oa
meni neplasați umblă fără rost 
pe galerii.

Datorită acestei conjuncturi 
a avut de suferit și munca 
politico-organizatorică în cadrul 
sectorului, viața dc organiza
ție. In condițiile unei răspin- 
diri atit de mari, mobilizarea 
membrilor de partid și salaria- 
ților la acțiunile organizației 
de bază a fost extrem de difi
cilă. participarea comun;rti!oi 
la adunări generale a fost sla
bă și chiar ședințele nu s-au 
ținut sau au fost aminate, mun
ca de primire în partid a stag
nat (nici o primire nu s-a fâ- 
• ut in perioada analizată). In 
munca de îndrumare a organi
zațiilor U.T.C. și de sindicat, 
in desfășurarea învâțămîntului 
do partid și în munca de e- 
ducație partinică, de ridicare 
a nivelului politico-ideo’ogic 
al membrilor organizație: au 
existat, de asemenea, nume
roase deficiențe. Desigur, vina 
nu trebuie dată numai pe sea
ma conjuncturii existente în 
structura economică a sectoru
lui, ci și .pe biroul organizației, 
pe membrii săi. care au mun
cit sectai. nu au promovat 
principiul muncii colective în 
rezolvarea sarcinilor politice, 
s-au lăsat uneori prinși in 
mrejele formalismului.

Avind conturat in cadrul 
dezbaterilor tabloul tuturor a- 
•estor neajunsuri și izvorul 

multora dintre ele, adunarea 
generală a primit cu viu in
teres ideea cu care a venit in
ginerul șef al minei. Vasile 
Goanță. El a propus ca intrarea 
personalului în mină să se fa
că printr-un singur loc : pe la 
Lupeni. In acest scop, vorbi
torul a cerut sprijinul orga
nelor in drept (Comitetul oră
șenesc de partid. Centrala căr
bunelui) de a obține ca mina 
lupeni să <edeze minei Băr
băteni spațiul de birou exis
tent la sectorul XIV din in
cinta Lupeni. cu scopul ca aici 
să fie amenajat un birou de 
pontaj șj tot aici să-.și țină 
adunările organizația de bază, 
sâ se creeze un punct de con
tact cu membrii dc partid.

Sarcinile mari care stau în 
fața colectivului sectorului dc 
producție al minei Bărbăteni 
privind recuperarea restanței de 
producție din lunile trecute și 
extragerea a 18 000 de tone de 
cărbune pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor pe anul 
curent. în scopul luării unui 
demaraj corespunzător in pri
mul an al cincinalului viitor, 
cer ca organizația de bază 
să-și exercite cu înaltă res
ponsabilitate rolul de condu
cător politic al întregii acti
vități. In conducerea compe
tentă, eficientă a activității e- 
conomice, biroul nou ales să 
uzeze cu toată hotărîrea de 
dreptul de control, să îndru
me și să sprijine conducerea 
se torului în întărirea discipli
nei, îmbunătățirea activității 
părții electromecanice, ridica
rea rolului maistrului și întă
rirea asistenței tehnice, să în
drume ou-ganizația U.T.C. in 
educarea noilor angajați din 
rindurile tineretului ca și in 
perfecționarea calificării lor.

I. BĂLAN

Imbunăfăfirea
prese

MARȚI 10 NOIEMBRIE

10.00—11,00 Tele-școală.
11.30 Transmisiune directă de 

la sosirea in Capitală a 
delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. 
Polone.

18.30 ..Toate pinzele sus !“ — 
emisiune pentru pio
nieri.

19.20 I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.60 Zilele și nopțile Dofta- 

nei — reportaj.
20.15 Seară de teatru : .Fe

meile savante' — de 
Moliere.

21,55 Prim plan : Acad. E- 
mil Condurachi.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Din muzica popoarelor.

MIERCURI 11 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții: 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal: 9,30 Viața căr
ților: 10,10 Curs de limba 
germană; 10.30 Vreau să știu; 
11,05 Tezaur românesc: 12,00 
Cintccul e pretutindeni: 13.00 
Radiojurnal: 13,45 Program 
de cintece; 14,00 Compozito
rul săptăminii; 15.00 Serial 
radiofonic pentru tinerii as
cultători: 15,30 Prelucrări de 
folclor: 16,00 Radiojurnal:
16.30 Consultație juridică; 
17,05 Antena tineretului;
17.30 Concert dc muzică popu
lară; 18.03 Știință, tehnică, 
fantezie: 18,30 Nopți in gră
dinile Spaniei: 19.00 Gazeta 
radio: 19,30 Mu.că populară; 
20,05 Tableta dc scară; 20.10 
.Microrecital Puica Igiroșanu; 
20,20 Argheziană; 20.25 Zece 
melodii preferate; 21.00 Isto
ria ideilor: 21.20 Cintă for
mația Paul Ghentzer; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii : Mihaela Mihai; 22,00 
Radiojurnal: 22.20 Sport;
22.30 Pentru magnetofonul 
dv. 23.00 Concert de muzică 
ușoară; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

Gf-lLnie,
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Vrăjitorul (9—11 no
iembrie): PETRILA : Salariul 
groazei (8—10 noiembrie); 
LONEA — Minerul: Mica 
romanță de vară (9—11 no
iembrie): VULCAN : Mărtu
ria (9—11 noiembrie); LU
PENI — Muncitoresc: Răz
bunătorul (10—11 noiembrie).

Formarea prafului la 
perforarea găurilor de 
mină poate fi preveni
tă și combătută, folo
sind cu conștiinciozita
te perforajul umed, 
precum și alte dispo
zitive pentru captarea 
prafului (aparate de 
captare uscată, cu spu
mă etc.).

Perforajul umed a- 
plicat conștiincios re
duce pină la 98 la sută 
din praful care se for
mează la perforajul 
uscat.

Perforarea găurilor 
va fi începută (prustu- 
rirea) numai pe cale u- 
medă.

'Urmare din pag 1)

deri și instituții etc. Reolitoleo 
este că nu peste tot o existat o 
preocupare susținută pentru o fa
ce ca ziarele să fie citite de jn 
număr cît moi more de oomeni 
ai muncii. In activitotea unor or
gane și orgonizoții de partid, 
sindicat și U.T.C., a unor lucră
tori din oparatul poștal, se ma
nifestă un interes incă scăzut 
pentru răspindireo presei. Așo 
stau lucrurile la exploatările -li
niere Lupeni, Paroșeni, Livezeni și 
Petrila precum și la preporațiile 
Lupeni, Coroești și Petrila unde 
indicele de pătrundere o presei 
și publicațiilor sociol-politice este 
moi scăzut decit media pe muni
cipiu. La nivelul unor sectoare 
de la expiootările miniere situa
ția lasă de osemenea de dorit. 
Continuă să existe și in prezent 
o pătrundere scăzută Io „Scinte- 
ia“, „Lupta de clasă", „Proble
me economice". Ziarul „Steagul 
roșu" are o pătrundere nesotisfă- 
cotoare la unele sectoore din 
cadrul exploatărilor miniere pre
cum și la Autoboza Livezeni ; 
U.E.L. ; T.C.M.M. ; Grupul II de 
construcții. In municipiul nostru 
există și la ora actuala întreprin
deri și instituții care nu au nici 
un abonament. Printre acestea 
amintim : sectorul I.G.L. Lupeni ; 
I.T.A. Lupeni, Fabrica de piine 
Lupeni, Moara Lupeni, I.G.L. Vul
can, Șantier T.C.M.M. Vulcan, 
Șantier construcții Vulcan, C.L.F. 
Petroșani, Sector I.C.R.T.I. Petro
șani, Secția I. I. L. Livezeni, 
Sectorul . I. G. L. Petro
șani, Depozitul Vomita, Ga
terul Lonea etc. Despre ce fel de 
munco politică poote fi vorbo in 
codrul acestora ? Ce ou de spus 
oiganizotiile de partid ?

Sint și situații cind tirajul Io 
publicații sociol-politice nu asi
gură nici pe departe cerințele 
legitime ale cursanților, lectoriloi 
și propagandiștilor din cadrul in- 
vățămintului de partid și ideolo
gic ol cadrelor didactice și nici 
bibliografia necesară la întocmi
rea unor materiale pe teme eco
nomice, politice și culturole. Ast

Smulgînd din rindurile oa
menilor muncii pe luptătorii 
cei ntai neînfricați, stăpînirea 
burghezo-moșierească îi arunca 
în închisoare nu numai ca să-i 
izoleze de mase dar și ca să-i 
distrugă. Luptătorii clasei mun
citoare, în ciuda tuturor mă
surilor teroriste țineau sus stea
gul luptei și, închiși fiind, ei 
preferau să îndure cele mai 
groaznice torturi decit să se 
închine în fața călăilor.

Comuniștii de la Doftana, 
sprijiniți de mișcarea revolu
ționară din țară, se aflau me
reu in ofensivă, duceau o per
manentă luptă dc clasă. Istoria 
luptelor comuniștilor și anti
fasciștilor din Doftana, consti
tuie și azi un izvor nesecat 
de călîre și educare în spirit 
comunist.

Istoria Dofțanei. ca închisoa
re specific politică, a început 
în anii avîntului de după 1918. 
Primul colectiv de deținuți re
voluționari s-a organizat la 
Doftana în 1923. El reunea 
muncitori comuniști, țărani re
voluționari, intelectuali progre
siști. agitatori revoluționari d:n 
armată, fruntași ai organiza
țiilor de partid și de masă — 
toți condamnați la ani grei de 
închisoare

Constituirea colectivului a 
dus la intensificarea luptei 
pentru regim politic, adminis
trația penitenciarului fiind o- 
bligată să cedeze in numeroa
se cazuri. Luptătorii comuniști 
c’c'rnuti la Doftana s-au orga
nizat intr-o celulă de partid 
care a s^at întotdeauna in 
fruntea acțiunilor masei deți- 
nuților politic:. Datorită acțiu
nilor de masă oreanizate de 
partid cit și multiplelor for
me de luptă adoptate de de- 
ținuții politici revoluționari 
conduși de celula de p--<îd. 
s-a reușit să se cucerească 
pentru perioade scurte unele 
îmbunătățiri ale regimului din 
închisoare. Astfel, in anul 1924 
s-a cucerit, prin luptă, dreptul 
de organizare a unui atelier 
de muncă. I.a sfîrșitul anului 
1925. apoi in 1928. s-a ohtinut 
dreptul ca deținuții poli'r,i să 
str i in timpul zilei împreună.

Colectivul de deținuți revo
luționari. în frunte cu celula 
de partid elabora tactica de 
luptă7 pentru cucerirea reven
dicărilor. precum și planurile 
de desfășurare sistematică a 
muncii politico-ideologice și de 
cultură generală. Formele de 
luptă erau variate, ele depin- 
zînd de raportul forțelor de 
clasă și de situația politică 
din țară. Printre diferitele for
me de acțiuni trebuie men

fel, in unele orașe ca Lupeni, 
Vulcon, Petrila sint puține abona
mente la „Lupta de clasă", și la 
alte publicații sociol-politice.

Lo această situație negativă o 
contribuit in more măsură și 
Oficiul municipal P.T.T.R. care in 
majoritatea cazurilor nu s-a mo
bilizat in suficientă măsură deși di
fuzarea presei in conformitate cu 
actele normotive în vigoare ii 
aparțin în totalitate. Este de fopt 
una din otribuțiile sole de bază, 
care incumbă o more responsa
bilitate de a osiguro prin toote 
mijloacele de core dispune ca 
ziorul să ajungă lo îndemino ci
titorului.

După cum se știe toamna se 
culeg roadele. Ne întrebăm d^că 
conducerea Oficiului municipal 
ol P.T.T.R., soiariații biroului de 
difuzare o presei, diriginții de 
oficii, consideră că in domeniul 
pătrunderi și difuzării presei roa
dele sint mulțumitoare ? Răspun
sul de fopt o fost dat lo o -esen
ță consfătuire in codrul căreia 
ou participat peste 40 de lucră
tori ai Oficiului municipal P.T.T.R. 
printre core o mare porte din 
agenții procentuali, responsabilii 
unităților de vinzore cu buro- 
to. diriginții de oficii etc. Atit din 
informorea prezentotă de șeful 
biroului difuzării presei cit și din 
discuțiile purtate s-ou desprins 
serioase lipsuri, activitatea in a- 
cest domeniu fiind carocterizotă 
ca nesatisfăcătoore și cu eficiență 
scăzută. Astfel, popularizarea și 
prezentarea presei in codrul uni
tăților de vinzore, ogențiile și 
morile unități economice, se lace 
cnevoios și cu intirziere, ținuta 
și comportarea unor salarioți lasă 
de dorit. De osemeneo, in moio- 
ritoteo cazurilor preso nu se 
oferă morelui public prezent cu 
prilejul unor manifestații politice, 
culturole și sportive și îndeosebi 
muncitorilor de pe șontiere, loca
litățile îndepărtate de orașe, 
școli și unitățile sanitare. Dirigin-

ționate protestele prin rapoar
te colective înaintate direcției 
penitenciarului Doftana sau 
direcției generale a închisori
lor, scandarea de lozinci, greva 
foamei, bătăi in ușă etc.

închisoarea Doftana a deve
nit un centru al luptei revo
luționare, unde s-au format și 
educat numeroase cadre de 
conducere pentru partid și or
ganizațiile revoluționare. Mobi- 

DOFTANA
simbol al luptei eroice
desfășurate de comuniști
lizind în jurul celor întemni
țați mase largi de muncitori, 
țărani, intelectuali progresiști, 
P.C.R. a realizat o legătură 
strinsă, vie. intre comuniștii în
chiși la Doftana și masele de 
oameni ai muncii care urmau 
uvintul partidului. La chema

rea -Ajutorului roșu“ și a al
tor organizații de masă îndru
mate de P.C.R.. mii de mun
citori, țărani și intelectuali au 
fost antrenați în diferite ac
țiuni ca întruniri și memorii 
de protest, audiențe colective 
la Ministerul Justiției, publi
carea de scrisori și articole 
demascatoare in presă. Un rol 
de seamă a jucat presa ilegală 
de partid și cea a organizații
lor de masă ca .Scînteia*. _Ti- 
nărul leninist". „Apărătorul 
proletar1* etc. Totodată, oame
nii muncii prin. .Ajutorul ro
șu" trimiteau scrisori celor în
chiși. incurajindu-i in luptă.

.Tovarăși, lupta voastră este 
și lupta noastră, luptă a tu
turor muncitorilor exploatați — 
scriau de pildă muncitorii de 
la uzinele .Lemaitre' celor de
ținuți la Doftana. Zidurile în
chisorii ne despart. însă mo
ralicește noi sîntem toți îm
preună și atit voi acolo cit și 
noi vom duce lupta pină la 
izbinda definitivă, pină cind 
ne vom întilni afară, eliberați 
și dezrobiți, luptind mai de
parte pentru construirea comu
nismului".

Faptul că în Piața Victoriei 
din orașul Petroșani există un 
chioșc de desfacere a produse
lor de panificație e pozitiv. 
Chioșcului cu pricina îi lip
sește încă orarul de funcționa
re. Deci el poate fi des his și 
închis după bunul plac al vîn-

Dragă pentru extracția
Firma ..I.H.C.—Holland" 

de Ia Rotterdam a încheiat an 
contract cu un combinat indus
trial din Malayezia pentru fa
bricarea unei dragi pentru extrac
ția minereului de cositor, care 
va fi folosită în starul Selan
gor, din Malayezix

difuzării
■

I
Iii de oficii, lucrătorii oficiilor 
P.T.T.R. se deplasează foarte rar 
pe teren, lo diferite întreprinderi 
și instituții, in sectoare, pentru a 
sprijini munca difuzorilor de pre
să. Sini incă neajunsuri in trans
portul presei, cozuri de deturnare 
a coletelor, lipsă de răspundere 
in manipularea și întreținereo a- 
cestor colete, din care cauză 
preso ore de suferit. A reieșit că 
și lo oro actuală instrucțiunile 
care reglementează difuzarea 
presei nu se cunosc suficient, de 
către toți solarioții, îndeosebi de 
cei din sectorul vinzării cu bu
cata astfel că aceștia, necuncs- 
cîndu-și atribuțiile, stau liniștiți 
in chioșcurile lor, legoți moi 
mult de scaun, întocmai unui 
funcționar birocratizat fiind lip
siți de contactul permanent cu 
cetățenii core trec zilnic prin fața 
unității.

Pe lingă cele orătote priv'nd 
principalele aspecte care caracte
rizează in prezent activitatea 
unor soloriați oi oficiului muni
cipal P.T.T.R. in domeniul pătrun
derii și difuzării presei considerăm 
necesar să moi amintim conduce
rii acestui oficiu că munca depu
să nu a fost făcută din merS, ca 
să fim pe limbajul poștol, ci 
destul de înceată și in nulte 
situații rezumindu-se lo mijlocul 
cel moi comod : telefonul.

Avem datoria ca in aceste luni 
care ne-au mai rămas pină la 
finele anului 1970 să ne mobili
zăm in vederea asigurării unei 
baze solide de difuzore a piesei, 
in vederea obținerii de rezultate 
superioare chiar din primele zile 
ole anului 1971. Să trecem de 
ia vorbe lo fopte. de la consta
tări la o munco concretă pe linia 
creșterii numărului de cititori ai 
presei, oi publicațiilor social-poli
tice și de speciolitate.

Organele și organizațiile de
partid să militeze neabătut pentru 
a imprima muncii cu preso un
caracter permanent, concret și
operotiv in vederea obținerii ce
lor mai bune rezultate.

Lupta eroică a deținuților 
politici de la Doftana și dc la 
alte închisori era sprijinită 
nu numai de către oamenii 
muncii din patria noastră ci 
și de organizațiile muncitorești 
și progresiste din țări ca 
LLR.S.S., Franța, Germania, 
Cehoslovacia. Belgia, Anglia, 
S.U.A. De altfel, intr-o rezo
luție din 1934 se arăta: „Co
mitetul mondial de luptă îm

potriva fascismului și războiu
lui își ia angajamentul de a 
mobiliza opinia publică din 
toate țările in vederea dezlăn
țuirii unei mari campanii de 
solidaritate cu deținuții antifas
ciști din România pentru regim 
politic in închisori, pentru c- 
liberarea lor completă".

Toate aceste acțiuni de soli
daritate muncitorească și anti
fascistă au constituit o admi
rabilă manifestare a înaltelor 
idei internaționaliste, o prețui
re a activității politice a co
muniștilor și antifasciștilor în
chiși la Doftana, temniță care 
a fost numită și ..Bastilia ro
mânească".

Deținuții comuniști și antifas
ciști urmăreau, de asemenea, 
cu ardoare evenimentele poli
tice din țară și din străină
tate. In 1932, cind muncitorii 
ceferiști din București se aflau 
in plină desfășurare a marilor 
lupte de clasă care aveau să 
culmineze cu puternicele greve 
din iarna anului 1933. deținuții 
revoluționari le-au adresat o 
scrisoare pătrunsă de căldura 
solidarității politice. ..Ne-a ve
nit vestea despre lupta voas
tră, demnă și curajoasă împo
triva curbelor de sacrificiu și a 
terorii fasciste, se arată in a- 
ceastâ scrisoare. Ca oameni ca
re am activat in mișcarea re
voluționară din rîndurile că
reia am fost scoși cu forță 
brutală — deși inchiși dp mulți 
ani, am urmărit tot timpul 

zătorului. Af)îndu-se in vecină
tatea autogărri din centru, un
de încă de la ora cinci așteap’ă 
numeroși oameni, am propune 
ca orarul chioșcului să încea
pă la ora 5 dimineața.

I 
l N GRIP DE CALATORI

minereului de cositor
Dispozitivul de spălare esie dî 
o concepție cu totul nouă și 
fi dotat cu agregate originale de 
săpare a minereului din steni. 
Draga menționata a fost proiec
tată de „.Mining and Tran- •< rt 
Engineering NV.' din Anver- 
darn, societate filială a .. IHC.- 
Hnlland"

CONTRACTE
întreprinderea de comerț 

exterior _Chi mim port' a per
fectat recent noi contracte pe 
baza cărora Combinatul de 
fibre artificiale Brăila Uzina 
de fibre sintetice din Săv i- 
nești și Uzina de fibre po- 
1 iest cri ce din Iași vor ex
porta însemnate cantități de 
fibre chimice in Austria. 
Belgia. R. F. a Germaniei. 
Franța Italia și Spania.

Lumini și... umbre

progresele luptei proletariatu
lui român'. Nereușind să zdro
bească lupta deținuților poli
tici. in fiecare închisoare :n 
parte, guvernul burghezo-morie- 
resc a luat hotărîrea de a con
centra intr-un singur lo< la 
Doftana. cea mai mare pai te 
a comuniștilor și antifas^iști- 
loi închiși, urmărind ca prin 
înăsprirea terorii să-i îngenun
cheze maj ușor. Acțiunea de 
concentrare a început in a 
doua jumătate a anului 1936 
și a continuat in tot i impui 
anului următor. !n total, nu
mai in deceniul 1930—1040 au 
trecut prin închisoarea Doftana 
citeva mii de luptători revolu
ționari printre care și munci
le mineri ai Văii Jiului.

O dată eu concentrarea la 
Doftana a unui mare număr 
de comuniști, aduși din alte 
închisori, lupta pentru regim 
politic a crescut in amploare 
și organizare, impletindu-se tot 
mai strins cu lupta maselor 
largi din România împotriva 
fascismului. Cu toate greută
țile intîmpinate, cărțile și ma
terialele ilegale ale partidului 
pătrundeau în închisoare prin 
diverse mijloace. Au fost, ast
fel, studiate pe baza unor re
ferate mai multe lucrări im
portante ale clasicilor mar- 
xism-leninismului „Capitalul', 
..Războiul civil din Franța", 
„Anti-Duhring“. „Imperialismul, 
stadiul cel mai înalt al capi
talismului" etc. Dc altfel, bi
blioteca existentă astăzi în in
cinta muzeului confirmă din 
plin acest lucru.

Pe lingă acestea, deținuții 
politici studiau diferite disci
pline dc cultură generală ca 
geografia, istoria, matematica, 
învățau limbi străine, citeau 
cărți dc beletristică. Cu multe 
eforturi și greutăți s-au co
memorat evenimente de seamă 
ale mișcării muncitorești, ca 
de pildă 10 ani de existență 
a P.C.R.. 50 dc ani de la moar
tea lui Karl Marx. 10 ani de 
la moartea lui V. 1. Ixînin, 50 
de ani de la moartea lui M. 
Eminescu și altele. Fiecare zi 
de închisoare se transforma 
intr-o zi de muncă, de s’”diu 
dirz. perseverent, de luptă îm
potriva terorii și a silniciilor, 
la <-are erau supusi comuniștii 
și antifasciștii.

Astăzi, fiecare piatră f • . ara 
obiect din Muzeul Doftana 
vorbește vizitatorului, actualei 
generații despre trecutul glo
rios de luptă al partidului co
munist, despre înaltele sacrificii 
făcute pentru făurirea vieții 
noi.

Stelian PQPESCU
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Cornel Burtică 
a sosit 

la Canton

MARȚI 10 NOIEMBRIE 10TI

PEKIN 9 — Corespondentul 
Agerpres. Ion Gălățeanu. trans* 
Ehil Minis n ex
terior al României, Cornel 
Burtică, a sosit duminică la 
Canton, intr-o vizită in R. P. 
Chineză. La gară, el a fost in- 
timpinat dc Van Sudao. mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
revoluționar al provinciei

Guandun, Ciu Ilua-min, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior. și de alic persoane ofici
ale chineze.

Ministrul român a vizitat la 
9 noiembrie pavilioanele Tirgu- 
lui de toamnă din orașul de 
pe Fluviul Perlelor.

Cornel Burtică v» sosi la 
Pekin in scara zilei de 10 no
iembrie.

TEHERAN 9 (Agerpres).
Agențiile internaționale de pre- 
sâ anunță că un avion „DC-3" 
al Companiei naționale iranie
ne de navigație aeriană „Iran 
Air", cu 17 persoane la bord, a 
fost deturnat luni de la ruta 
sa normală (emiratul Dubai - 
portul iranian Andar Abbaas) 
și silit să aterizeze pe aero
portul din Bagdad.

Lucrările comitetelor
Adunării Generale a O.N.ll.
NAflUNILE UNITE 9 - Trimi

sul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Deși nu 
figurează pe ordinea de zi a se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U., intervenția americană în 
Vietnam a ocupat un amplu spa
țiu in discursurile a numeroși re
prezentanți oi statelor, rostite in 
ședințele plenore și în Comite
tul pentru problemele politice și 
de securitate. In prezent, ea con
centrează atenția delegațiilor din 
Comitetul pentru problemele so
ciale și umanitare care, înche- 
indu-și dezbaterile asupra discri
minării rasiale și dreptului la au
todeterminare, a trecut la aborda
rea punctului „Drepturile omului 
în timpul conflictelor armate".

Comitetului i-au fost supuse

dan — reamintind principiul po
trivit căruia statele trebuie să-și 
dedice eforturile evitării dezlăn
țuirii de războaie de agresiune și 
conflicte armate, condamnă ac
țiunile acelor țări care con
tinuă să recurgă la agresiune. 
Documentul cere respectarea de 
către toate statele a convențiilor 
de la Geneva din 1949 și a pro
tocolului din 1925, care interzic 
folosirea armelor chimice și

două proiecte de rezoluție în
problema aflată in, discuție. Pri
mul dintre ele — elaborat de
Uniunea Sovietică, India și Su-

bacteriologice. De asemenea, 
proiectul de rezoluție subliniază 
că membrii mișcărilor de rezis
tență și luptătorii pentru liber
tate, in cazul cind sint arestați, 
trebuie tratați ca prizonieri de 
război, în conformitate cu con
vențiile de la Geneva. In înche
iere, se subliniază că bombarda
mentele masive asupra populoți- 
ei civile și folosirea napolmului 
și a altor tipuri de arme chimice 
constituie o violare flagrantă a 
convențiilor și protocolului de la 
Geneva.

Cel de-ol doilea proiect de 
rezoluție, prezentat de un gruo 
de țări printre care Austrolia, Ja
ponia, Franța, tratează în gene
ral problema drepturilor omului 
in timpul conflictelor militare.

Dezbaterile din Comitetul nr. 3 
al Adunării Generale desfășurate 
sub președinția reprezentantei 
României, Maria Groza, ou la 
bază un roport ol secretarului 
general al O.N.U., U Thant, in 
core se subliniază printre altele 
că proteiorea civililor și „comba
tanților in timpul conflictelor ivite 
ca urmare a luptei popoarelor 
aflate sub jugul coloniol contra 
dominației străine, pentru liber
tate și autodeterminare, trebuie 
să stea în atenția Adunării Ge
nerale".

Luptele 
din 

Cambodgia
PNOM PENII 9 (Agerpres). 

Potrivit comunicatelor trans
mise de Biroul de Informa
ții al Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, în cursul 
lunii octombrie, forțele cam
bodgiene de rezistență popu
lară au scos din luptă apro
ximativ 5 000 de militari din 
rindul trupelor regimului 
Lon Noi și al unităților sai- 
goneze trimise in sprijinul 
acestora din urmă. Atacurile 
lansate de patrioții khmeri, 
in această perioadă, au fost 
concentrate asupra unor im
portante poziții ale inamicu
lui amplasate mai ales în 
marile orașe: KompOng
Thom, Siem Reap, Konipong 
Chang, Sre Khlong etc. In 
cursul acestor acțiuni ofen
sive, forțele patriotice din 
Cambodgia au distrus zeci de 
vehicule militare și au cap
turat o cantitate importantă 
de muniții de la trupele ad
ministrației Lon Noi.

Convorbirile 
polono- 

vest-germane
VARȘOVIA 9 - Coresponden

tul Agerpres, losif Dumitrașcu, 
transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone. 
J. Cyrankiewicz, l-a primit luni 
pe Walter Scheel, ministrul aface
rilor externe al R. F. a Germa
niei, șeful delegației țării sole la 
convorbirile politice polono-vest- 
germane, core se desfășoară in 
capitala poloneză. La primire a 
participat Ștefan Jedrychowsk:, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, șeful delegației po
loneze la convorbirile menționate.

In aceeași zi, la Varșovia au 
continuat convorbirile polono- 
vest-germane în vederea normali
zării raporturilor politice dintre 
cele două țări. Agenda de lucru 
a celei de-a 7-a zile a convorbi
rilor a înscris, luni, o nouă șe
dință plenară o delegațiilor pre
zidate de miniștrii de externe ai 
celor două țări. Potrivit pupă
torului de cuvint al delegației po
loneze, in cadrul acestei ședințe 
ou fost discutate o serie de pro
bleme ale relațiilor bilaterale, 
legate de procesul de normali
zare.

(Urmare clin pag 1,

bogăție 
valori-

care se respecta, istoria sa. 
Cu zece ani in urmă, cind 
Landa a ajuns la malul riu
lui San Lorenzo, pe aceste 
locuri nu domneau decit jun
gla și frigurile de baltă. La 
Cuiba, capitala ținutului. Lan
da și-a cumpărat ferma după 
obiceiul locului, trasind-o pe 
hartă și plătind-o pe loc. A 
pornit apoi spre proprietatea 
sa. A descins pe aceste pămin- 
turi ca pioner, cu o canoe și 
cîțiva indios, ureînd pe cursul 
riului. După ce a deschis un 
spațiu in pădure, Landa și-a 
construit o cabană in care 
a stat timp de un an, in spe
ranța unei situații mai bune.

ma torinezului, am auzit in
tr-o noapte sunetele asemă
nătoare răpăitului de cas
taniete scoase de pasărea 
„Joao Turutu". Tot noaptea 
ne vizitează și topirii și chiar 
șerpii. N-am avut de loc cu
riozitatea să aflu cit de peri
culoși erau.

Lumea lui Lancia Și a lui 
Louvet este o lume a contras
telor și una din comunitățile 
cele mai internaționale din 
cite s-au văzut. Nucleul acesta 

izolat, 
totuși 
ca și
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ÎNCHEIEREA REUNIUNII 
TRIPARTITE DE LA CAIRO
CAIRO 9 (Agerpres). — In 

capitala R.A.U. s-au încheiat lu
crările conferinței tripartite la 
nivel înalt, care s-au desfășurat 
timp de aproape o săptămână. 
La conferință au participat pre
ședinții Anuar El Sadat (R.A.U.) 
Gaafar El Numciry (Sudan) și 
Moamer El Gedafi (Libia). In 
cursul dezbaterilor au fost abor
date probleme privind evoluția 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat, situația din Iordania, 
precum și coordonarea acțiunilor 
politice și diplomatice în sco
pul soluționării conflictului din 
această regiune.

In mod deosebit atenția celor 
trei șefi de state s-a concentrat 
asupra examinării posibilităților 
de dezvoltare a colaborării din
tre cele trei țări în diverse do
menii de activitate. In comuni
catul comun, dat publicității la 
încheierea conferinței triparti
te, se arată că s-a ajuns la un 
acord privind elaborarea unui 
plan dc constituire în viitor a 
unei uniuni a celor trei țări 
Acest plan prevede, printre alte
le, crearea unor comisii tripar
tite care să se ocupe de proble
ma dezvoltării și consolidării 
relațiilor de colaborare dintre 
țările respective.

® Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
Nikolai Podgornii, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au primit luni delega
ția Camerei Populare a R. D. 
Germane, condusă de Gerald 
Gotting, președintele Camerei, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R.D.G., care face o vi
zită oficială in U.R.S.S.

GROSSO
să
cu HflBBDB BB38H3BIJ0

rea creșterii vitelor, 
potențială nedeplin 
ficată.

Și după ce am făcut cu
noștință din înălțimi cu Mato 
Grosso ne-am îndreptat atenția 
spre locuitorii lui. Prima noas
tră cunoștință a fost Ellis Neto, 
proprietarul fazendei Miran
da. un pasionat vinător. Stră
bate neobosit cele 300 mii 
hectare de păduri ce-i apar
țin în căutarea jaguarilor. Pe 
pereții casei sale sint expuse 
mai mult de 145 de trofee ; 
unul dintre ele constituie 
„recordul’ mondial ca mări
me. Toți colonii „pantanalu- 
luiu formează o comunitate 
stranie, l-am cunoscut pe. 
mulți dintre ei și fiecare are 
o istorie pasionantă a ceea ce 
i-a adus in Mato Grosso. Sint 
oameni puternici și cumpă
tați. asemeni vechilor 
nieri, poate ceva mai
înzestrați spiritual, deoarece 
pentru ei acest mod de via
tă este rezultatul rn?i alegeri.

Prin izolarea lor, fazendele 
constituie mici lumi autonome 
la care este preferabil 
ajungi cu avionul sau
bărcile pe cursul nurilor. Și 
fazendele constituie adevărate 
lumi și prin mărimea lor, 
greu de crezut pentru mintea 
noastră de europeni obișnu- 
iți cu înghesuiala bătrinului 
continent. Aici totul se mă
soară in sute de mii de hec
tare : ferma Bodoquena de 
Rockfeller se desfășoară pe 
400 mii ha (mai mare decit 
Luxemburgul), iar cea de pe 
cursul riului Corrientes — 
100 mii.

O zi întreagă am alergat 
de la un capăt la altul al 
mlaștinii din Mato Grosso. 
Apusul soarelui ne-a prins 
deasupra riului Piquiri, în 
apropierea fermei unui fran
cez. Marcel Louvet nu este 
prea vorbăreț; pe umerii lui 
au apăsat durii ani petrecuți 
in Indochina. Aici, ospitalita
tea este un lucru sacru, iar 
Louvet nu a făcut excepție de 
la regulă. La ferma france
zului am auzit 
pentru prima
Gianni Landa, pe 
și cunoscut in aceeași seară. 
Acest faimos italian, care a 
fost pentru un timp regele 
neincoronat al automobilelor, 
iși are, ca orice fazendero

vorbindu-se 
dată despre 

care l-am

Acea cabană a începuturilor 
mai există încă, aproape de
vorată de pădure; mi-a ară
tat-o din avion cu o aparen
tă indiferență, dar emoția 
care-i voala vocea m-a făcut 
să înțeleg enorma semnifica
ție ce o au pentru el aceste 
ruine.

Cordial, Landa s-a oferit 
să-mi fie ghid și, grație com
paniei sale, in zilele următoa
re, Mato Grosso nu mai avea 
nici un secret pentru mine. 
In primul rind, am făcut cu
noștință cu ferma compatrio
tului meu, o fermă model în 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui: cea mai marc turmă de 
vite, cea mai bună organiza
re, confortul Cel mai rafinat. 
Confortul, da, oricit ar părea 

Mato Grosso, 
a minunilor" 
pentru aer 

radio-emițător

de uimitor in 
Această „casă 
are instalație 
condiționat, un
destul de puternic pentru a-i 
permite lui Lancia să comu
nice cu lumea întreagă. Intre 
orhideele terasei se zbințuie 
papagalii beți de viață și din 
iarbă țișnește cintecul păsă
rii „înhuma". Aici, la fer-

de oameni trăiește 
aproape autonom, și 
incredibil de solidar, 
cum ar fi locuitorii aceluiași 
oraș in duda spațiilor care-i 
despart. „Tam-tamul din Ma
to Grosso este cel care ne 
aduce informațiile" — mi-a 

-spus Landa rîzînd. hi realitate, 
ei comunică prin radio, ișifac 
vizite cu ajutorul aviorietelor 
și-și cumpără ziarul de la 
Cuiba, sau de la Campogran- 
de, două mici orașe, 
tanțăi de 600 de km.

Inlr-utui din zile, 
mi-a propus să facem 
tă la ferma Ponte de Pedra, 
unde locuia familia Parini, 
italieni din Piemont. .Stau aici 
aproape, la 20 de minute cu a- 
vionul", mi-a spus el ca ultim 
argument. Dar vizita la acești 
„vecini de casă" a însemnat 
o mică aventură, pentru că 
ghidul meu m-a condus nu pe 
drumul drept, ci a pătruns 
într-un defileu îngust și în
tortocheat in care aveam im
presia că avionul nostru va fi 
măcinat intre stindle dezgoli
te. Și pe drum am văzut alte 
minuni ale ținutului: mușu
roaiele de termite, adevărată 
plagă a pădurii braziliene, 
lacurile rotunde cu apă să
rată, înconjurată de cercuri 
albe formate de sare. De 
sus, din ocrotitoarea carlingă 
a avionului, abia poți bănui 
forfota primejdiilor care fră- 
mintă savana și marele 
„pantanal". Pătruns pe jos 
in junglă, pasul iți este pin- 
dit de mlaștinile înșelătoare, 
de „jacares" (mai mici decit 
crocodilii de Nil dar nu mai 
puțin primejdioși), iar din ape, 
cohortele de pești piranhas.

Din primejdiile 
țile de la 
rămin in 
oamenilor veniți 
pentru a smulge naturii liniș
tea mult rivnită, ospitalita
tea lor și senzația stranie a 
acestui colț de civilizație im- 
plintat in sălbăticia unei na
turi debordante.

VIETNAMUL DE SUD

la dis-

Landa 
o vizi-

Mato 
minte

și frnmuse-
Grosso iți 

solidaritatea 
de departe

SAIGON 9 (Agerpres)^ -r ’ tnj- 
tr-un bilanț publicat dc agen
ția de presă Eliberarea se- a- 
rată că, în ultimele 45 de zile, 
unitățile militare ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud. 
ce acționează în zonele centrale 
ale Vietnamului de sud, au 
scos din luptă 15 500 de sol

dați și ofițeri, dintre care 3 000 
de militari americani, și apro
ximativ 900 de soldați și ofi
țeri sud-coreeni.

Patrioții sud-vietnamezi au 
distrus in această perioadă 145 
dc avioane americane, 732 do 
autovehicule militare și au scu
fundat 20 de ambarcațiuni ina7 
mice.

@ Președintele statului Botswa
na, Seretue Khame, a sosit dumi
nica într-o vizită de patru zile 
ia Stockholm.

C* In cursul alegerilor parlamen
tare de sîmbăta. Coaliția guverna
mentală (social-democrați. libeiali 
și reprezentanți ai Partidului In
dependenței) din insulele Feroe și-a 
menținut pozițiile, obținînd ca și 
în legislatura precedentă 14 man
date. Opoziția locală (republicani, 
conservatori și reprezentanți ai 
Partidului Progresului) dispune de 
12 mandate.

@ Francois Mitterrand, membru 
al Biroului și al Grupului perma
nent al Convenției instituțiilor re
publicane, a lansat un nou apel 
la unitatea stîngii, cu ocazia unor 
adunări organizate la Cliareau- 
Chinon, fief-ul său electoral, din 
departamentul Nievre. El a suge
rat ca liderii formațiunilor cate 
formează opoziția de stînga să -e 
întîlnească, cît mai curînd posi
bil, pentru a desemna o delegație 
națională care ar avea misiunea lă 
elaboreze planul unei asemenea 
unități.

© Partidul Socialist din Jipo- 
nia și-a anunțat programul de ac
țiuni politice pe anul viitor. Una 
dintre principalele preocupări ale 
partidului pe plan intern va fi or
ganizarea campaniei pentm adop
tarea unor măsuri eficiente în ve
derea evitării poluării atmosfeiei 
și apelor, fenomen datorat inten
sificării activității industriale in 
țară, precum și creșterii numărului 
de automobile

0 In Marea Britanic continuă 
să se extindă greva muncitorilor 
din industria carboniferă. Din în
tâiul de 292 C00 de mineri din 
acest sector, aproximativ 130 500 
de lucrători au refuzat să coboa
re în abataje, revendicînd îmbună
tățirea situației lor economice. 
Greva afectează marile bazine car
bonifere din Țara Galilor. Scoția 
și comitatul Yorkshire.

© Președintele Ciprului, Maka
rios. și-a încheiat vizita oficială 
în Japonia, plecînd spre patrie. 11 
a declarat că a avut un schimb de 
vederi cu premierul japonez, 
F.isaku Sato ..în probleme de in
teres comun, un deosebit accent 
fiind pus pe relațiile de colabo
rare".

G Ziarul „El Popular", organ 
al Partidului Comunist din Uru
guay, publică un editorial in care 
se relevă că semnificația victoriei' 
lui Allende în Chile, precum și a 
evoluției evenimentelor din Peru 
depășește cadrul strict intern, fiind 
de o deosebită importanță pentru 
procesul transformărilor antiimpe- 
rialiste din America Latină.

R P. UNGARĂ : Construcția fabricii de ciment Beremend 
din sudul Ungariei a ajuns într-o tază înaintată care per
mite asamblarea cuptorului rotativ. Fabrica va avea două 
cuptoare rotative, fiecare cîntărind cite 1 000 de tone și avînd 
o înălțime de 65 metri și un diametru de 4,5 m. Ambele 
cuptoare vor produce un milion de tone de ciment anual.

$ După cum anunță agenția Khaosan Pathet Lao, for
țele patriotice din Laos au scos din luptă, in perioada lu
nilor iunie-octombrie. peste 7 000 de soldați și ofițeri ina
mici. In aceeași perioadă, menționează agenția citată, for
țele Pathet Lao au doborit sau au distrus la sol 73 de avi
oane americane. De asemenea, au fost distruse sau avariate 
75 de automobile blindate și a fost capturată o mare can
titate de arme și muniții.

Rezultatele alegerilor 
din landul Hessa

BONN 9 (Agerpres). — Ale
gerile parțiale care au avut loc 
duminică pentru desemnarea 
componenței noului parlament 
al landului vest-german Ilessa 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate definitive :

Partidul Social-Democrat, 
principalul partid al coaliției 
guvernamentale, 1 442 000 voturi 
(45,9 la sută). Uniunea Creș- 
tin-Democrată, principalul par
tid de opoziție, 1 248 470 voturi 
(39,7). Partidul Liber-Dcmocrat, 
partenerul de coaliție al so- 
cial-democraților, 316 261 voturi 
(10,1).

Partidul Național Democrat, 
de extremă dreaptă, a obținut 
numai 3.1 la sută din voturi, 
cu 4,8 la sută mai puține decit 
în precedentele alegeri, rezul
tat care nu-i permite să mai 
fie reprezentat in noul Land
tag.

Repartiția celor 110 locuri in 
parlamentul landului Hessa va 
fi, în urma acestor alegeri, ur
mătoarea l

Partidul Social-Democrat — 
53 de mandate, Uniunea Creș- 
tin-Democrată — 46, Partidul 
Liber-Democrat — 11 mandate.

„Pravda" și „Izvestia" despre dezvoltarea relațiilor economice sovieto-italiene
MOSCOVA 9. — Corespon

dentul Agerpres, Laurcnțiu Du- 
ță. transmite : Intr-un comen
tariu intitulat : „Atunci cind 
interesele coincid", ziarul „Prav
da" arată că „dezvoltarea rela
țiilor economice sovieto-italie
ne constituie un exemplu de 
colaborare rodnică, reciproc a- 
van ta joasă*. „Este vorba, scrie 
ziarul, de un larg sortiment 
de mărfuri, io continuă creș
tere. de la articolele finite ale 
industriilor ușoară. și grea, la 
materiile prime și produsele a- 
limentare. care constituie obiec

te ale schimburilor dintre cele 
două țări". Ziarul arată că 
„tranzacția cu Fiat, privind co
laborarea acestei firme la con
struirea unei uzine de auto
mobile", a fost, la timpul res
pectiv, „una din cele mai mari 
tranzacții încheiate de organi
zațiile comerciale ale Uniunii 
Sovietice cu firme capitaliste". 
Ziarul consideră că posibilită
țile relațiilor economice din
tre cele două țări „sint vaste, 
dacă se ține seama de faptul 
că interesele țârilor noastre in 
acest sens coincid".

„Așa cum o dovedesc pozi
țiile oficiale ale celor două 
state — scrie ziarul —, inte
resele coincid nu numai in ce 
privește dezvoltarea relațiilor 
comerciale, economice .și teh- 
nico-științifice. Se desfășoară 
cu succes și schimburile cul
turale italo-sovietice", „poporul 
sovietic consideră firească în
tărirea colaborării sovieto-ita
liene, căci, Italia anului 1970 
este un stat mare și influent. 
El năzuiește intr-o măsură tot 
mai mare să joace in relațiile 
internaționale rolul corespun

zător posibilităților șale, ade
văratelor sale interese. Acest 
lucru este dovedit, printre al
tele, de recentele discuții din 
parlamentul italian pe margi
nea problemelor dc politică 
externă".

La rindul său, ziarul „Izves
tia" scrie, intr-un articol in
titulat „Perspective bune", că 
„în perioada postbelică, mai a- 
les in ultimii ani, se dezvoltă 
fructuos colaborarea multilate
rală sovieto-italiană. bazată pe 
principiile coexistenței pașnice. 
Anul trecut, volumul schimbu

rilor de mărfuri sovieto-italian 
a atins suma consistentă de 
aproape 500 000 000 ruble, ceea 
ce depășește de 2,2 ori volu
mul anului 1965". „La relațiile 
comercial-economice cu Uniu
nea Sovietică, scrie „Izvestia", 
participă cele mai mari com
panii italiene. In luna septem
brie a. c., de pe conveierul u- 
zinei-gigant de automobile de 
pe Volga au ieșit primele ma
șini. După cum se știe, uzina 
a fost construită in colaborare 
cu Concernul de automobile 
Fiat. Cu societatea Eni a fost

semnat unul dintre cele mai 
mari contracte, nu numai din 
practica organizațiilor dc co
merț exterior sovietic, ci și din 
practica mondială. In baza a- 
cestuj contract, Italia va obți
ne anual 6 miliarde metri cubi 
de gaze, iar la rindul său va 
furniza Uniunii Sovietice țevi, 
instalații de compresoare de 
gaze, armătură, mașini pentru 
transportul țevilor și alte u- 
tilaje. Acest contract va sti
mula dezvoltarea comerțului 
sovieto-italian in decursul în
tregii perioade de 20 de ani,

cit va fi in vigoare. In scopul 
extinderii continue a comerțu
lui dintre țările noastre, la în
ceputul acestuj an a fost în
cheiat un nou acord comercial 
pe termen lung, pentru peri
oada 1970—1974".

In încheiere, ziarul arată i 
„Viața demonstrează elocvent 
că îmbunătățirea relațiilor din
tre U.R.S.S. și Italia este nu 
numai spre binele popoarelor 
sovietic și italian, ci servește 
.și cauza întăririi păcii și se
curității internaționale".

„Apollo-14“ 
se pregătește...

CAPE KENNEDY 9 (Ager- 
preș). — Nava spațială „Apol- 
lo-14" a fost transportată luni 
pe rampa de lansare pentru a 
fi supusă la pregătirile finale 
in vederea startului spre Lună 
prevăzut să aibă loc la 31 ia
nuarie 1971. Verificările, 
cum și celelalte pregătiri le
gate de lansare vor dura 12 
săptămini. Apollo-14 urmează 
să debarce un echipaj uman 
in zona cra*er,j|ui Fra Mauro.

A recunoscui
QUITO 9 (Agerpres). - Mi

nisterul Apărării al Ecuadoru
lui a anunțat că colonelul >n 
retragere, Andres Cordova 
GaHrza. a recunoscut că l-a 
răpit pe comandantul forțelor 
aeriene ecuadoriene, generalul 
Cesar Rohon Sandoval. El a 
explicat că a întreprins această 
acțiune intrucit il consideră pe 
generalul Sandoval „incapabil 
de a conduce forțele aeriene 
naționale". După cum se știe, 
generalul Sandoval, care fusese 
răpit la 27 octombrie, a 'ost 
eliberat la 1 noiembrie. Auto
ritățile ecuadoriene au făcut 
cunoscut că, in afara colone
lului Galarza, se mai află sub 
stare de arest fratele și un 
nepot ai acestuia, precum și 
alte trei persoane.

Doze He arsenic
în ape...

CARCASSONNE 9 (Agerpres). 
- Probele luate din iiul 
Orbeil in urma semnalării >n 
ultima vreme a unor numeroase 
cazuri de intoxicare in locali
tatea învecinată Viilalier au 
dus la descoperirea unor pu
ternice doze de arsenic in ape
le aparent inofensive. Analize
le efectuate la Montpellier au 
stabilit un conținut de arsenic 
depășind 16 miligrame la litru 
in undele riului și de apioxi- 
mativ 4,8 miligrame la litru in 
puțurile care alimentează lo
calitatea cu apă potabilă. Au
toritățile au deschis o anchetă 
pentru a stabili cauzele aces
tei deosebit de primejdioase 
poluări.

Docheri în grevă
DELHI 9 (Agerpres). - 

Aproximativ 3 000 de docheri 
din portul Calcutta și-au între
rupt activitatea, imobilizind 
peste 30 de nave in rada ma
relui port. Un reprezentant al 
docherilor a declarat că gre
viștii nu iși vor relua activitatea 
atit timp cît administrația nu 
le va satisface cererile privind 
majorarea salariilor.

Seminar internațional
VIENA 9 - Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Luni și-a început 
lucrările la Viena, sub aus
piciile Comisiei naționale 
UNESCO, seminarul internațio
nal consacrat mijloacelor de 
informare in masă, a reforme
lor in domeniul educației și 
invățămintufai. La această reu
niune iau parte reprezentanți 
ai presei, radioului și televiziu
nii din nouă țări euronene : 
Austria, Cehoslovacia, Elveția, 
R. F. a Germaniei, Italia, Iu
goslavia, Polonia, România și 
Ungaria, precum și observatori 
din R. D. Germană, UNESCO 
și ai altor organizații interna
ționale.

Declarație
KHARTUM 9 (Agerpres). - 

Generalul Khaled Hassan 
Abbas, ministrul apărării al 
Sudanului, a făcut o declara
ție, in cursul unei conferințe 
de presă, in care a arătat că 
„forțele armate sudaneze au 
distrus patru baze ale rebeli
lor in regiunile din sudul țării’'. 
El a menționat că șeful grupu
rilor de mercenari, un oarecare 
Rolf Schneider, a fost arestat 
in momentul cind încerca sâ 
treacă in Uganda. Ministrul o- 
părării sudanez a precizat că 
a fost distrus cartierul general 
al forțelor rebele separatiste, 
situat in centrul provinciei 
Equatoria, unde se află și 
un aeroport. El a precirat că 
a fost capturată și o mare can
titate de echipament militar.
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