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Tinăra Stela Badea, 
frezor la F.S.H. Vulcan, 
in exercițiul funcțiunii.

Flârtarli ale vredniciei I
minerești la t. n Petrila

DEZBATEREA ACTIVITĂȚII

fcal parlitipanlElor la ecI W IV-lea (ongres 
inleroational le iooită. hWoIom si liloiolia silei

Succesele raportate de mi
nerii exploatării din Petrila 
cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 23 August au constituit o 
dovadă elocventă a hărniciei 
și priceperii acestui colectiv. 
Emulația ce a caracterizat 
activitatea zilnică in preaj
ma mărețului eveniment, ex
primată prin mii de tone de 
cărbune extras peste plan, 
continuă. Mărturie stau re
zultatele frumoase obținute 
de muncitorii. inginerii și 
tehnicienii minei petrilene in 
ultimele zile. Grație eforturi
lor depuse, unei organizări și 
repartizări judicioase a bra
țelor de muncă in cadrul 
brigăzilor, a creșterii produc
tivității muncii cu 356 kg/post 
raportat la personalul ce 
extrage cărbune și cu 214 
kg/post pe întregul sector, 
constatăm înainte de consu 
marea ultimelor schimburi 
ale celei de a opta luni a a- 
nului un surplus de 2 814 to-

ne la 
cărbune.

Atrage atenția in mod deo
sebit faptul că toate cele 5 
sectoare productive ale E. M. 
Petrila și-au îndeplinit sar
cinile de producție Pe luna 
in curs, unele chiar depăși n- 
du-Ie. In fruntea clasamentu
lui hărniciei minerilor din 
această exploatare se situea
ză colectivul sectorului III, 
condus de tehnicianul Ște
fan Tenczler. De la începutul 
anului și pină in prezent, 
din abatajele sectorului au 
fost trimise spre lumina zi
lei cu 4 300 tone de cărbune 
mai mult decit era prevăzut, 
din care 1 460 de tone nu
mai in luna august.

Dăruirea in munca 
cu zi a minerilor din 
zile conduse de Iosif 
(abataj cameră nr. 11. vest). 
Mihai Rus (abataj cameră 
nr. 12, vest). Florea Diaco- 
nescu (abataj frontal 6—io) 
poate fi considerată ca prin-

totalul producției de

de zi 
brigă- 
Hușan

cipalul suport a succeselor 
ce se înscriu pe cartea de 
vizită a acestui colectiv, me
reu fruntaș. Există create 
și premisele continuării a- 
cestei linii ascendente în ac
tivitatea extractivă. După 
cite am fost informați se ma
nifestă o serioasă preocupare 
pentru deschiderea drumului 
spre noi orizonturi subtera
ne. Andrei Kovacs, împreu
nă cu ortacii (in momentul 
de față pot fi surprinși la 
săparea galeriei direcționale 
în culcușul stratului 3, ori 
zontul 14 a) in cele două luni 
de cînd lucrează în cadrul 
sectorului III au executat 
lu"rări de pregătire a căror 
volum a fost depășit, față 
de cel prevăzut, cu 230 me
tri cubi rocă săpată. Cu alte 
cuvinte, fronturile de lucru 
pentru lunile următoare sînt 
asigurate. Este o primă și 
foarte importantă condiție 
fără de care succesele unui 
sector nu pot fi concepute.
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IDEOLOGICE

Pe cînd o abordare responsabilă 
și exigentă a profilului 

moral-politic și profesional 
al lucrătorului din comerț ?

r

De 250 de ?t. de cînd a 
începui să fii. re e în isto
rie aceste ținuturi din partea 
asiatică a Uralului de jos 
au însemnat o continuă îm
binare : cărbune, metal, oa
meni și istorie. „Kuzneții" 
(„Fierarii") lui Petru cel Ma
re descopereau aici ..piatra 
soarelui" (huila), cum îi spu
neau localnicii, „în cantități 
mai mari decît munții, bună 
pentru topirea pietrelor
fier". Kuzbass înseamnă „ba
zinul fierarilor". S-a născut 
din îmbinarea cărbunelui cu 
fierul. Prima localitate stabi
lă, aproape singura pină la

cu

KUZBASS:
CĂRBUNE,

METAL,

Onorat auditoriu.
Stimați oaspeți de peste ho

tare.
Îmi este deosebit de plăcut 

să adresez participanților la 
cel de-al IV-lea Congres inter
național de logică, metodolo
gie și iilozolia științei — im
portant forum al gindirii filo
zofice și științifice contempo
rane întrunit in capitala ță
rii noastre — un călduros salut 
din partea Consiliului de Stat, 
a guvernului Republicii Socia
liste România și a niea perso
nal.

Apreciind importanța marii 
reuniuni științifice internațio
nale de la București, poporul 
român vă oteră dumneavoas
tră. remarcabile personalități 
științifice de renume mondial, 
iluștri reprezentanți ai acestei 
importante ramuri a cunoaș
terii umane, cea mai caldă 
ospitalitate. Ani dori ca parti
ciparea la congres să vă prile- 
juiască posibilitatea de a cu
noaște în med nemijlocit po
porul român, ampla sa activi
tate consacrată progresului și 
prosperității, preocupările de 
viitor, aspirațiile sale de mai 
bine, dorința sa arzătoare de a 
trăi în pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii, de a-și 
aduce contribuția la crearea li
nei lumi noi. eliberată de spec
trul războaieloi, de împilare și 
sărăcie. Sperăm să puteți avea 
ocazia de a remarca, la fala 
locului, o parte din marile 
transformări înnoitoare obținu
te de România în perioada 
postbelică, din rezultatele poli
ticii statului român îndreptate 
atit spre dezvoltarea civilizației 
materiale, cît și spre înflori
rea vieții spirituale a națiunii 
noastre.

Subliniind însemnătatea con

gresului dumneavoastră, vreau 
să vă tac cunoscută inalta con
siderație pe care guvernul și 
poporul roman o acorda .>«nnțe>, 
rolului ei m ■le/ioilnrea socie
tății omenejti, >:i cunoașterea 
și siapinirea naturii, in amelio
rarea vieții popoarelor, in or
ganizarea pe baze mai rațio
nate, a.ui echitabile, a socie
tății omenești, a relațiilor din
tre state. Epoca în care trăim 
este dominată de cea mai pro
fundă revoluție tehnico-șliin- 
țifică pe care a cunoscut-o is
toria și care marchează un 
uriaș salt in toate domeniile 
cunoașterii, în dezvoltarea for
țelor de producție, in creșterea 
capacității creatoare a omului, 
întreaga evoluție istorică a gin- 
dirii și cercetării științifice, și 
cu deosebire marea explozie a 
științei și tehnicii contemporane, 
învederează că progresul știin
țific exercită o puternică influ
ență asupra tuturor laturilor 
vieții omenești, atit materiale 
cît și spirituale, iinpulsionind 
viguros și dezvoltarea științelor 
sociale, in primul rind a filo
zofiei, a logicii. a concepției 
despre lume și societate. In a- 
celași timp, este cunoscut că. 
la rindul lor, științele sociale 
acționează asupra vieții mate
riale. asupra organizării socie
tății. asupra gradului de civili
zație a popoarelor.

Realitatea mondială pune toi 
mai puternic in evidență inter
dependența profundă care exis
tă intre toate laturile activită
ții sociale, adînca condiționare 
reciprocă dintre creația mate
rială și cunoașterea științifică, 
dintre diferitele compartimen
te ale existenței societății ome
nești. Aceasta îndreotătește pe 
deplin efortul constant și in
tens pe care îl depune stalul

nostru pentru progresul știin
ței romanești, pentru creșterea 
rolului acesteia, atit in dezvol
tarea bazei materiale a societă
ții, cit și in peri ecț io rid rea noii 
orinduiri sociale pe care o cre
ăm, in realizarea țelurilor de 
progres ale poporului nostru; 
aceasta justifică intru totul pre
țuirea deosebită pe care o a- 
cordăm oamenilor de știință 
din întreaga Iunie, aportului 
științei universale la îmbună
tățirea vieții oamenilor de pre
tutindeni, ia înfăptuirea idealu
rilor de libertate, pace și pros
peritate ale tuturor popoarelor, 
preocuparea noastră pentru 
dezvoltarea continuă a colabo
rării și conlucrării oamenilor 
de știință din România cu cer
cetătorii de pretutindeni. După 
părerea noastră, extinderea lar
gă a contactelor internaționale, 
a schimbului de experiență și 
de păreri, a circulației de idei, 
de noi descoperiri, este o con
diție a progresului științific al 
fiecărei națiuni și a dezvoltă
rii civilizației mondiale. Prin
cipiu! axiomatic, bine cunos
cut. potrivit căruia generalul 
se manifestă prin particular, 
iși găsește expresie și pe pla
nul științei in faptul că pro
gresul universal al cunoaște
rii depinde și se realizează 
prin afirmarea geniului crea
tor al fiecărui popor, prin în
florirea mu'tilaiorală a Ciecăreî 
națiuni.

Avalanșa neîntreruptă a des
coperirilor științei modeme 
vine să confirme zi de zi — 
dacă aceasta mai era necesar 
— adevărul despre materiali
tatea lumii, desnre dialectica 
dezvoltării societății, despre ac-

(Continuare în pan a 4-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMEI 
DELEGAU! MILITARĂ A R.P. CHINEZE

îmbunătățirea deservirii popu
lației — latură imanentă a per
fecționării activității comerciale 
— reclamă cu acuitate un re
viriment calitativ substanțial în 
preocupările pe plan educațio
nal, in uzitarea diverselor for
me și mijloace de înriurire mo
ral-poli ti că ce vizează formarea 
personalității omului de care 
depinde deservirea populației — 
a omului de dincolo de tej
ghea.

A răspunde multiplelor ce
rințe ale muncii politico-educa
tive în spiritul recentelor do
cumente de partid înseamnă o 
atitudine critică. exigentă și 
combativă față de orice încăl
care a normelor de conduită a 
vieții sociale, a eticii comuniste, 
iar in cazul în discuție — sec
torul comercial — față de a- 
baterile de la regulile generale 
ale comerțului, de comportare 
civilizată, corectă și plină de 
solicitudine față de cetățenii ca
re apelează zi de zi la servi
ciile organizațiilor comerciale.

Cum a fost înțeles acest im
perativ ? Cum răspund factorii 
educaționali din sectorul nostru 
comercial înaltelor deziderate 
formulate de recentele documen
te de partid, cum se străduiesc 
să dea viață indicațiilor cuprin
se în programul de perfecțio
nare a muncii de educare co
munistă, să ridice activitatea 
de dezvoltare a conștiinței ci
vice a salariaț ilor unităților 
comerciale la nivelul preten
țiilor zilei, ale stadiului actual 
al dezvoltării societății noastre?

Cine, ce for este mai în mă
sură să dea răspuns acestor 
întrebări decît o plenară lăr
gită a comitetului de partid 
din comerț consacrată dezbate
rii cerințelor perfecționării 
muncii politico-educative ? Ra
țiunea dezbaterii a fost bine, 
judicios hotărîtă. Ne-am aștep
tat, însă, ca și desfășurarea, ca
racterul acestor dezbateri să

răspundă acestei rațiuni. Mai 
mult, am asistat la amintita ple
nară a comitetului de partid 
cu convingerea că deficiențele 
comportamentale care persistă, 
în pofida deselor măsuri și cri
tici formulate la ' 
ultimul timp — 
de indisciplină, de necinste și 
superficialitate, lipsa de respect 
față de cetățeni — vor primi 
în acest cadru o replică fer
mă, în măsură să pună ba
zele unei opinii generale de 
intoleranță față de abaterile 
din viitor. .Această convingere 
ne-a fost întărită și de infor
marea prezentată în plenara 
comitetului de partid de se
cretarul acestuia, tov. loan 
Ilieș, -are a subliniat persistența 
unor manifestări retrograde, a- 
titudini străine spiritului co
merțului socialist, normelor le
gale .și morale ce 
tează relațiile între 
societății noastre. Nu 
cît să transcriem o 
aceste sublinieri : „se 
o serie de lipsuri în respec
tarea regulilor generale de co
merț. lipsa la gramaj și lipsuri 
in gestiune, destul de mari — 
cazul O.C.L. Produse industriale 
— necreîndu-se o opinie de ma
să împotriva acelora care nu se 
încadrează in disciplina mun
cii". Sau : .....nu-și îndeplinesc 
in mod conștiincios Lndatori- 
rile de serviciu și nu consti
tuie exemplu pentru ceilalți 
lucrători din unitățile în care 
lucrează tovarășii Romulus Po- 
pa, Elisabeta Gnad, Ileana 
Gydrgy, Sofia Macula, de la 
T.A.P.L., Alexandru Bodrog, A- 
lexandru Abrudean, de la 
O.C.L. Alimentara, Ifrim Cloz, 
de la C.L.F., Stelian 
Maria Drăgan, de la 
dustrial". „ Critica"

adresa lor în 
manifestările

regie men- 
membrii 

facem de
parte din 
manifestă

Vintilescu, 
O.C.L. In
ia adresa

/

însemnări de scriitor

I. DL'BEK
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SCHIȚA DE PORTRET
privirea de zeci de ori, i-am admirat 
strecura printre mese, cu trupul lui

L-am urmărit cu 
dexteritatea de a se 
firav, mi-a plăcut întotdeauna felul degajat dar elegant in 
același timp cu care iși deservește clienții. Aj putea spune 
fără nici o exagerare că băiatul acesta e născut pentru a 
servi pe alții. Din păcate despre ospătari nu s-a scris prea 
mult, dar lăsind la o parte pe „ciubucarii" care lucrează 
stimulați doar de meschinele interese bănești, bărbatul acesta 
mic de statură dar cu ochii inteligent i merită citeva rinduri 
scrise din inimă. Cojocaru Gheorghe sau „Ghiță“ cum ii 
spun obișnuiții restaurantului .Carpați" — e pasionat pen
tru profesia lui și are talent in a o profesa. Nimic de zis 
a avut și poate mai are încă lipsuri — acum vreo doi ani 
deabia venit din armată nu s-a prea descurcat in servirea 
unor clienți, și a fost criticat prompt chiar in coloanele 
acestui ziar. Dar de atunci Gheorghe Cojocaru a crescut, 
s-a maturizat.

— Un ospătar trebuie să fie un bun „observator sufle
tesc* — îmi spunea Ghiță la o mică șuetă. Trebuie să cu
noști preferințele clienților, calitățile și defectele lor. Unii 
sint. timizi nu îndrăznesc să se miște pe scaun, alții dim
potrivă sint grandomani, au impresia că totul li se cuvine. 
Cu fiecare dintre ei trebuie să ai tact, să-i faci mulțumiți 
cum s-ar spune.

Pentru citeva clipe Ghifă Cojocaru mă părăsește. E 
chemat de consumatori. Le satisface dorințele prompt și 
corect. Nu se supără nici pe unele voci ridicate din cine 
știe ce motive, neîntemeiate, dar nici pe aluzia la... chiflele 
vechi de pildă. Fiecărui consumator ii răspunde respec
tuos, dar demn, și lucrurile revin la normal. II privesc 
cum iși desfășoară activitatea sa cotidiană și mă bucur de 
vioiciunea și dragostea cu care iși practică meseria. Despre 
astfel de tineri ospătari ar trebui scris mai mult, fiindcă 
munca lor e la fel de demnă ca oricare alta.

Ospătarul Gheorghe Cojocaru e tinăr, trăiește o viață 
frumoasă, liberă și fericită. Și vrea și el ca orice om al 
muncii, ca orice comunist să contribuie in felul lui la bunul 
mers al vieții sociale. De curind și-a întemeiat o familie 
și visul lui este ca familia sa să fie demnă și respectată de 
cei din jur, de aceea se străduiește în fiecare zi să-și des
fășoare activitatea in așa fel incit nimeni să nu se poată 
plinge de el, ci să spună: iată un tinăr ospătar de nădejde.

Rusalia MUREȘANU

ISTORIE
OAMENI Șl

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
luni dimineața, la sediul C.C. 
al P.C.R., delegația militară a 
Republicii Populare Chineze, 
condusă de tovarășul Li Dă- 
șîn, membru supleant ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Direcției generale 
politice a Armatei populare 
chineze de eliberare.

La primire au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu

lui Permanent, secretar al C.C. 
a) P.C.R., general de armată 
Ion lonifă, membru supleant ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor arma
te, Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate și șef al Marelui Stat 
Major, general-colonel Ion Co- 
man, adjunct al ministrului for
țelor armate și secretar al Con
siliului Politic Superior, gene- 
ral-locote.nent Ion Dincă, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Virgil Gheorghiu, a- 
tașatul militar al României la 
Pekin.

A fost prezent Cian Hai-fun,

ambasadorul R. P. Chineze în 
țara noastră.

Cu acest prilej ei avut loc o 
convorbire privind relațiile de 
prietenie frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, 
dintre armatele celor două țări; 
a fost evidențiată dorința co
mună de a dezvolta în conti
nuare contactele și schimbul de 
delegații, colaborarea multilate
rală româno-chineză, corespun
zător intereselor celor două po
poare. ale cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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• Fotbal, divizia națională A (rezultatele tehnice, 
clasamentul la zi, etapa viitoare) — Jiul Petroșani 
n-a putut să înfrîngă „cerbicia” apărătorilor de la 
A.S.A. Tg. Mureș : 0—0 • In divizia C, Știința Pe
troșani a dispus de Steagul roșu Plenița : 2—0. Cu 
același scor a învins și Minerul Lupeni pe Progresul 
Strehaia • ..Microbiștii” (foileton) • Echipa femi
nină de handbal Jiul a cîștigat „Cupa Constructorul”

Marea Revoluție Socialista 
din Octombrie, a fost Kuz- 
nețkul.

întindere uriașă, presărată 
cu turnuri și coșuri fume- 
gînde, munți de cărbune și 
minereu, păienjeniș de linii 
ferate, zeci de orașe mari și 
așezări muncitorești, imensa 
declanșare a bogățiilor aces
tor ținuturi — cărbunele și 
fierul — acesta este Kuzbas- 
sul de azi.

La Novokuznețk, unul din 
orașele ..mezine" din regiu
nea Kemerovo, călătorul în
cearcă senzația aproape fi
zică a istoriei în cele trei di
mensiuni : cea mai luminoa
să — cea a viitorului. Direc
torul Institutului „Sibghipro- 
mash", D. T. Gorbaciov, este 
unul din făuritorii istoriei 
Kuzbass-ului din anul 2 000. 
La întrebarea „Cum poate 1. 
scrisă istoria cu anticipa
ție ?". răspunde stînjenit:

— Istoria de fapt nu am 
scris-o noi, ci alții. Noi nu 
am făcut decit să o consem
năm. Faptul că în anul 2 000 
numărul orașelor cu peste 
100 000 de locuitori va crește 
de la 19 in prezent, la circa 
35, că șarjele de oțel vor fi 
in întregime automatizate, 
producția de cărbune Va spo
ri de circa două ori, nu cred 
că poate mira pe cineva.

...La început, cărbunele. Is
toria trecută este un palid 
început al prezentului. Ex
trasă in trecutul îndepărtat 
numai pentru a domoli geru
rile deloc iertătoare ale Si
beriei. ..piatra soarelui* a în
ceput să-și trăiască adevărata 
menire în anii puterii sovie
tice abia cînd a fost pusă să 
scoată esența tăriilor din m:- 
nereurile de fier. Prezicerea 
..kuzneților” („mai multă de
cit munții") prinde viață în 
zilele noastre. Prevederile 
cincinalului actual arată că 
in anul 1975, în Kuzbass se 
vor extra,e 135 de milioane

L. DUȚ'A
Corespondent Agcrpres la

Moscova

(Continuare in pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul francez 

Francoîs-Xavier Ortoli
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit. luni la prinz, pe 
Francois-Xavier Ortoli, minis
trul dezvoltării industriale și 
cercetării științifice al Franței.

Au participat loan Avram,

ministrul industriei construcții
lor de mașini, și Gheorghe O- 
prea, consilier la C.C. al P.C.R.

A fost de față Pierre Polen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost

abordate aspecte privind dez
voltarea relațiilor româno-fran- 
ceze, a colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit 
o recepție in onoarea participanților 

la Conferința internațională Pugwash
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, luni scara, la Palatul 
Consiliului de Stat, o recepție în 
onoarea participanților la lu
crările celei de-a 21-a Conferin
țe internaționale Pugwash, care 
se desfășoară, in aceste zile, la 
Sinaia.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Dumitru Popescu; Leonte Răutu, 
Miron Constantinescu, Miu Do- 
brescu, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai gu
vernului, precum și personali
tăți ale vieții noastre științifi
ce.

In timpul recepției, desfășu
rată intr-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători s-au în
treținut cu participanții la Con
ferință.

In cursul discuțiilor, care au 
avut loc cu acest prilej, preșe
dintele Consiliului de Stat a 
sublinia’ că întilnirilc Pugwash 
și-au cîștigat un larg prestigiu 
internațional, ele ilustrînd res
ponsabilitatea oamenilor de ști
ință față de destinul umanită
ții, atitudinea lor activă in fa
la marilor probleme ale epocii, 
hotărirea de a pune cuceririle 
științei in slujba idealurilor de 
pace, justiție și progres.

In timpul discuțiilor, partici
panții au exprimat vii mulțu
miri pentru mesajul adresat 
conferinței de președintele 
Nicolae Ceaușescu. mesaj pri
mit cu profund interes pentru

utenția pe care șeful statului 
român o acordă mișcării Pug
wash. precum și satisfacția 
deosebită pentru condițiile asi
gurate bunei desfășurări a reu
niunii de la Sinaia.

(Agerpres)

Ziariști din Republica
• Populară Chineză, oaspeți 

ai municipiului Petroșani
In zilele de 29 și 30 august 

a. c., municipiul Petroșani a 
fost gazda unei delegații de zia
riști din Republica Populară 
Chineză, condusă de tovarășul 
Dăn Kang. director adjunct al 
agenției de presă „China Nouă", 
care se află în țara noastră 
într-o vizită prietenească, de 
documentare.

In cursul vizitei, delegația de 
ziariști din țara prietenă a fost 
primită de tovarășii Ioan Ghi- 
nea, Gheorghe Feicr și Ionel 
Cazan, secretari ai Comitetului 
municipal de par!id. care au în
fățișat aspecte privind dezvol
tarea economică, socială și cul
turala a Văii Jiului, precum și 
principalele preocupări ale or
ganizației municipale de partid, 
ale organizațiilor de masa și 
obștești.

La mina Lupeni, însoțiți de 
tovarășii Vasile Cîriperu, direc-

tor in C.C. Petroșani, și loan 
Raczek, secretar al comitetului 
de partid al minei, au luat cu
noștință de tradițiile de luptă 
revoluționară ale muncitorilor 
din această localitate, de munca 
eroică pe care o desfășoară co
lectivul acestei exploatări pen
tru sporirea producției de căr
bune, s-au întreținut cu Eroul 
Muncii Socialiste Petre Constan
tin și cu alți mineri, la locu
rile lor de muncă. în abataje.

In orașele Petroșani, Lupeni, 
Vulcan si in alte localități, 
oaspeții chinezi au vizitat noile 
cartiere de locuințe ale mun
citorilor, interesîndu-se îndea
proape dd realizările edililar- 
gospodărești.

Pretutindeni, oaspeții chinezi 
au fost primiți cu simpatie și 
căldură tovărășească, expresie 
a prieteniei rare leagă popoa
rele român și chinez.
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Tg. MUREȘ 
0-0

Era de așteptat ca A.S. 
Tg. Mureș să dea o repl că 
dirză J’ului Petroșani. dar 
cine ar fi crezul că Jiul nu 
va învinge? Mai ales după 
punctul vb’.ir.u: in prima eta
pă la Crișul Oradea, in vre
me ce A S. A. pierdea un 
punct pe terer. propriu în fa- 

’voarea Farului.
Era de așteptat ca la prima 

întîlnire la Petroșani cu nu
meroșii să- suporteri, echipa 
Jiul să presteze un joc bun 
și să Ie ofere o victorie. Dar 
n-a fost așa și publicul ?, ple
cat dereotionat de la teren, 
echipa sa favorită fiind bire 
ținută în șah de mai hotărîta 
și mai lucida formație din 
Tu. Mureș. Dacă ar fi să tă
cem un raționament s:mplu, 
prin prisma tuturor rezulta
telor înregistrate >n primele 
două etape ale campionatului, 
ar însemna să nu ne facein 
griji pentru -remiza* Jiului 
din n irtida cu A.S.A.. deoare
ce iile -5 formații, care in eta- 
p in au-juralâ au adus puncte 
din de-riasare. au cedat du
minică pe terenurile proprii, 
cite un punct Așa sînt : _L ' 
Craiova. Dinamo. U.T.A.. Fa
rul. Dar nu-i cazul de compa
rații. Dimpotrivă, este nece
sar să analizăm lucid și exi
gent evoluția echipei Jiul. Și 
poale nu alît prin prisma .e- 
zulla'.ulu; cil mai ules prin 
aceea a comportării sale. 
Fără a diminua cu nimic am 
meritele oaspeților — penlru 
că ci au jucat bine și au ne- 

’ punctul obținut — tre
buie să subliniem slăbiciunile 
gazdelor. Să le spunem acum, 
la început de campionat, pen
tru a nu avea neplăceri mai 
ițrz.iu. $i să ne -indim că J;ul 
;; mtilr.it pe A.S.A. Tg. Mureș 
și că in următoarele etape ne 
vizitează consecutiv Steaua și 
U TA . mai apoi Dinamo și 
_U* Cluj — oricum, formații 
maj valoroase decit partene
ra de întrecere de duminică 
a Jhibii Petroșani.

Trebuie să spunem cu toată 
convingerea că elevii ]ui Eu
gen lordache au muncit mnit.

vă ou dor:’ să învingă. Poate 
au dorii prea mult să învingă 
și astfel nu și-au maj contro
lat suficient acțiunile, au por
nit dezlănțuit înainte, fără o 
orientare tactică lucidă .are 
să-i ajute ia finalizare. Cir.d. 
in primul minut de joc. ș Hui 
puternic al lui Peronescu a 
intilr.it rădăcina barei porții 
lui Kagei. spectatorii anticipau 
multe goluri in plasa mure
șenilor. Dar jocul s-a echili
brat repede și peste numai ! 
minute, Mureșan a scos o min
ge din picioarele lui Ge 
viei, i-a trimis-o lui Nagv. 
portarul Suciu i-a plonjat 
curajos dar defectuos la pi- 
cîoâre și de la numai 7 me
tri icelași Mureșan a trimis 
peste poartă implorînd renii... 
Un nou due1 Georeevici—M’i- 
reșan este cîsticat de Primul 
si Georrescu royohă s’tuația 
acord in d corner.

Fazele alternează rapid de 
la o poartă la alta. Jiul in
sistă mai mult, dar acțiunile 
sale se lovesc de apărarea 
calmă și sigură a oaspeților, 
in care Toth. Ispir și Czako, 
ajutați de Nagy și uneori de 
Bolony. se completează foarte 
bine si resping cu ușurință 
totul. In minutul 13. Georges
cu i deschide lung oe Naidm, 
acesta îl servește deal pe

bardi. dar șutului ca din tun 
al căpitanului Jiului j se opu
ne din nou bara porții iui 
Nagel. Replica oaspeților este 
imediată. Xpărarca Jiului se 
bîlbiie din nou — cum avea 
s-o facă in tot cursui meciu
lui — Suciu plonjează din nou 
curajos dar defectuos în pi
cioarele unui atacin: advers 
și Fazekaș il imita pe Mu
reșan. cu o ratare ..de zile 
m In echipa Jiul. Color- 
mani ia locul lui Dodu. dar 
jocul are aceeași desfășurare. 
Libardi plaseaz.ă un cap exce
lent lingă bară. N îgel fiind din 
nou salvat de 'j.isă urmea
ză trei cornere consecutive 
ale gazdelor, toate rămase 
fără rezultat. în '..mp ce oas
peții irosesc o altă mare oca
zie prin Farkaș, după ce Su
ciu Plonjase pentru a treia 
oară la picioarele atacanților 
adverși, dar niciodată nu re
ținuse mingea, iai Varodi tri
mite mingea în bară de la 
numai cîțiv.. metri, rămînind 
la pâmînt înmărmurit. J e e- 
gal. ocazii bune ratate de o
parte și de alta, trei oare,
scor alb la repriză.

La fel de ineficientă va fi
și partea a doua a meciului,
mai ales că motoa: ele și-au

redus simțitor i tensilatea de 
ardere. Elevi- ,uj Tîberiu 
Bone iși forti’i.’ apărarea, 
trimit și cîteva mingi peste 
blocuri (tactica menținerii 
rezultatului), atacind lotuși 
periculos prin -Mureșan (cel 
mai bun jucător de pe teren) 
și Fazekaș. Localnicii exaspe
rează prin lipsă de orientare, 
nu sesizează jo-.il la ofsaid, 
abil practicat de adversari, 
fiind mereu nemulțumiți de 
semnalizările ’.ușierilor (ce-: 
drept, uneori eronate), obțin 
corner după corner dar nu 
găsesc cheia porii lui Nagel, 
bine inspirat în ci’.evn ocazii. 
Mijloc..'ii Urmeș ți C-’torm.mi 
muncesc mult, aleargă înain
te și înapoi, insă a’.acanții — 
cu Emil Geoigcscu in locul 
lui Mulțescu — r.u se înțeleg, 
vociferează 'Peronescu), sînt 
ușor deposedați de fundării 
adverși. La riadul său. apă
rarea Jiului e mă ’n "n de 
agilii Mureșan, Fazek.ș și 
Varodi. fundași' centrali Geoi- 
gevici și Ștoker evoluînd 
mult sub posibilitățile lor. ie- 
curgînd deseori la faulturi 
(îndeoseh Gc rgevici).

Scorul de ■'—9 este e-'v' - 
bil Anrit'c echipe puteau 
cișticu. ambele echipe pute.iii 
pierde. A.S. \ Tg. Mureș a

lăsat o bună impresie la Pe
troșani și va da de furcă 
multor echipe, chiar in de
plasare. De nota! gri.'.u con
ducerii C. S. J ui pentru pre
gătirile efectuate la stadion, 
de not.it atmosfera sărbăto
rească — cu grupul de pio
nieri oferind fiori jucătorilor 
—. interesantele intermez
zo-mi" de box și cros, utili
zarea stației de amplificare 
penlru anunțarea formațiilor 
și a arbitrilor întîlnirii, de 
notat că o mini-gaierie din 
Tg. Mureș si-a susținu’, fre
netic echipa, în tiniD ce 
„HAIDE JTUL1* nu s-a auzit 
nici măcar o dată, reproșuri 
Ja adresa arbitrilor insă s-au 
auzit destule...

Arbitrul bucureștean Al. 
Pirvu a condus foarte bine 
următoarele formalii • JIUL : 
Suciu — Al. Georgescu Geor- 
gevici. Stoker. Popescu — 
Urmeș. D >du (min 26 Cotor- 
mani) — Peronescu. Mulțescu 
(min. 69 E. Georgescu), l.i- 
bardi, Naidin. A.S.A : Nagel
— Szoloși. Toth. Is; .i zako
— Nagy. Hajhal — V rodi, 
Mureșan. Fazekaș. Golani.

I-a tinerct-rezerve: Jiul — 
A.S.A. 2—1. Au înscris penlru 
Jiul : Uilecan și Demeter.

Dumitru GllEONt A

CLASAMENTUL
1. Steagul roșu

2— 3. _U* Cluj
2— 3. Dinamo
4—11. S. C. Bacău
A—II. „U“ Craiova
4—11. L’.T.A.
4—11. Farul
4—11. Jiul
4—11. Politehnica
4—11. Steaua
4—11. A. S. Armata

12—13. Petrolul
12—13. F C. Argeș 
14—15. Rapid
14—15. Crișul

16. C.F.R.

Etapa viitoare
Steagul roșu — F. C. Argeș
A.S \ — .A " Cluj 1
P liiehnica — Dinamo
Steaua — Fa. 31
C.F.R. — Jiul
Crișul — L.T.A.
S. C. Bacău — .A " Craiova
Rapid — Petrolul
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reușit !
A-?' ăm urmările"!
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Orașul c pustiu in duminicile 
cu meci. Mii și mii de spe
cialiști in ale lotbalului — mi
crobiștii — iși părăsesc cămi
nele și dau buzna spre sta
dionul .Jiul", ca un imens u- 
vagan pustiitor. Doamne și 
drame se consumă pină 
mânui bărbat reușește să 
mească „biletul de voieu

lemne, să-l ini
mic*, să-i tragă 
de palme lu ăl 
loc să se pre
dea corigenta 

și el la meci, 
cazne nu e

de specialiști pe lingă care 
Herera. Didi, ori Coco Dumi
trescu sînt niște simpli diletanți 
— iși ridicau și-și dărimau 
idolii de pe teren.

— Trage mă, nepricopsitule!
— Mă’, nărodule, trebuia să 

pasezi înapoi!
Nepriceputul și norodul erau 

exact cu o duminică in urmă 
priceputul și formidabilul — 
dar acum cei zece inii de spe
cialiști ii blamau pentru că 
nu- j.xică așa cum vreau ei. 
/.eștia sint microbiștii specia

noștri marchează un gol, a- 
tunci ..Mămăligă ăla* devine 
dintr-odată formidabilul X ori 
subtilul Y. Redevine iar 
Iul suporterilor, purtat 
brațe.

— V-am spus eu — a

ido- 
pe

lu
crat conform indicai iilor mele. 
M-a auzit ! Brava băiat ! Și 
ce șut a la Pălc, domnule !

ziceai— Păi mai înainte 
că...

— Lasă, domnule 
ce. pofi să dovedești

Și-avoi 
ce-am

cite 
săr- 
pri- 
din 

partea nevestii pentru a se pu
tea duce la stadion ! Să facă 
piața, să taie 
băiete pe .ăla 
cîteva perechi 
mare, care in 
gătească să-și 
urlă că vrea
să... dar la cite 
supus sărmanul bărbat !

Eu personal înaintea meciu
lui cu A.S.A. am fost obligat 
să scriu de o sută de ori pro
poziția : .N-am să mai viu 
beat acasă și n-am să-i mai 
cint ălui din leagăn .Dă-i 
eu șprițul pin la ziuă" ci 
..Nani, nani, puișor".

Cum s-ar spun<‘ am scăpat 
ușor. Mi-ani jnis bluza albă, 
m-am asigurat cu jigări și chi
brituri, i-am zis „săra’ mina" 
neveste-mi, ea mi-a răspuns 
foarte politicos „Du-te imir- 
tindu-fe’ și am apucat-o spre 
stadion.

Stadionul arhiplin. M-am în
ghesuit cum am putut printre 
ceilalți zece mii de microbiști 
care se angajaseră intr-o în
trecere de mincat .bomboane 
agricole" și m-am dedicat cu 
trup și suflet meciului. Dar 
n-am apucat să privesc mai 
mult de cinci minute desfășu
rarea meciului in liniște, că 
zece mii de specialiști in ale 
lotbalului au început să le 
dea lecții jucătorilor. 7c e mii

„MICROBIȘTIIfi
in toate secretele fotba-liști 

lului! Țipă și urlă spre jucă
tori de parcă aceștia i-ar și 
auzi. Nu contează că te chea
mă Libardi ori Peronescu ori 
Suciu. Cit de bun fotbalist ai 
ji, cit de vestit — .expertul" 
in fotbal rămine microbistul.

— Dacă nu se bilbîia in 
Ja|a porții era gol !

—Aș de unde: Mămăligă 
ăsta să maree ! ? /Ista s-a pus 
pe-ngrășat.

— Ce avefi cu băiatul 
intervine alt „specialist", 
un jucător mare, dar il 
tușă antrenorii. Doar 
nose, mi-e priete^.

...Și așa mai departe, 
tiuele curg, indicațiile 
Fiecare microbist cunoaște de
desubturile fotbalului, cauzele, 
lipsurile, remedierile. Doar ju
cătorii iși văd liniștiți de min
ge. Joacă frumos, cursiv, ca 
întotdeauna. Și dacă in plină 
dominare a adversarilor ai

FOILETON
zis ? ! M-ai imprim.u pe ban
dă ? N-am zis nimic!

Uite-așa e microbistul nos- 
mănîmă semințe ji scuipă 
geniale despre joc. Sin- 
specialișLi, ce mai! 
după meci citul ne du- 
spre casă, umplem bo- 

toată berea

Un 
il

E 
pe 

cu-

Inrec- 
la fel.

tru, 
idei 
tem

Și
cern 
degile, stoarcem 
din localuri și ajungem acasă 
cu dureri de cap. Băiatul ăl 
mic plinge, ăl mare .învață" 
pentru corigentă privind „Pla
neta qigantilor" iar nevasta 
văzindu-te abătut, te întreabă 
ironic •

— Ei ? Ce e ? Te-au dat 
fără de la slujbă ? 
mormăi in sinea ta.

— De-aș Ji fost eu 
lui Peronescu. ce gol

Dar
a-
tu

in locul 
băgăm !

R ARADEANU

HANDBAL

Jiul Petroșani a ciștigal „Cupa Constructorul’
In zilele de 27—29 august, s-a 

desfășurat in Capitală compe
tiția handbalistică feminină do
tată cu ..Cupa Constructorul", 
în organizarea Clubului spor
tiv Constructorul București. La 
starfil întrecerilor și-au sem
nalat prezența următoarele 1 
formații : Clubul sportiv ș. :! r 
București, Rapid București — 
participante in campionatul na

țional de juniori, care dau mul
te elemente lotului republican 
—, Construe . rul București și 
.Jiul Petroșani — echipe ce ac
tivează in divizia B. întrecerile 
au t ist. in general, de un bun 
nivel tehnic, dovedind stadiul 
avansat de pregătire al tuturor 
formațiilor în vederea apropia
telor confruntări oficiale. La c 1- 
pătul a trei zile de întreceri.

pei. Talentul și dorința de a- 
firmarc a tinerelor jucătoare 
trebuie îmbinate armonios cu 
dăruirea și experiența compe- 
tiționa'ă i jucătoarelor cu state 
mai vechi de serviciu în echi
pă. Antrenorul Eugen Bartha 
este conștient de acest lucru 
și Va căuta, cu ajutorul h n - 
celor sale eleve, să le rez.', 
cit mai curînd.

t

DIVIZIA C

Știința Petroșani — Steagul roșu Plenița 2-0 (1-0)
Un salt sțtectaculcs și-un nou ștd spre poartă !

Acele cronomctrelor indicau 
minutul 85 al partidei dintre 
Știința Petroșani și Steagul roșu 
Plenița. La una din foarte pu
ținele acțiuni mai incisive rea
lizate de Făgaș, oaspeții sînt 
nex >i’.i <ă stopeze pericolul prin 
mijloace neregulamentare. Arbi
trul Gheorghe Dumitrescu (Rm- 
Vîleea) acordă lovitură liberă 
de la aproximativ 17 m de 
poarta apărată cu mult suc
ces de portarul militarilor — 
Homan. Grizea î.și potrivește 
balonul, se apropie, simulează 
șut, pasează însă lateral lui 
Știr și mingea trimisă de ul
timul se oprește în plasă : Ști
ința 2 — Steagul roșu 0. Bu
curie in tabăra gazdelor, ex
plozie de entuziasm în tribune.

Am început cu relatare,i mai 
amplă a fazei petrecute înainte 
cu 5 minute de "finalul partidei 
pentru că ea a decis un cîști-

gălor sigur. Timp de 84 de mi
nute incertitudinea a plutit 
deasupra terenului în pofida 
scorului de 1—0 care era în
scris (din min. 23) pe imagi
nara lalx’lă de marcaj, grație 
excelentei execuții a eăbitanuț 
lui echipei albaștrilor — Știr;- 
Un șut puternic și precis ex
pediat de la aproximativ 30 
metri care a șters palmele por
tarului militarilor și muchia 
interioară a barei transversale, 
oprindu-se in plasă.

Dar ce s-a înthnplat in rest ?
Studenții și-au luat in primire 

i-olul de gazde, ataci nd din pri
mele minute cu insistență. Nu
mai că. de fiecare dată, acțiu
nile lor erau stopate de apă
rarea inspirată a fotbaliștilor 
de la Steagul roșu Plenița, de 
portarul Homan și. in ultimă 
instanță, de bare (min. 33 — 
în urma celei mai reușite ac

țiuni de atac a studenților, ba
lonul expediat de Bălăneanu 
cade pe... bara trunsvei-sală — 
și in min. 37 cînd la șutul lui 
Botns, același „apărător" se o- 
pune majorării scorului). In ge
neral, se poate spune că am 
asistat la un joc .curat", cum 
îl numesc specialiștii, fără prea 
multe faulturi. Merite în reali
zarea acestui plăcut spectacol 
fotbalistic revin, deopotrivă 
gazdelor și oaspeților. Colegii 
lui V. lonescu au stăpînit mai 
mult terenul, avînd și cele mai 
multe ocazii de a înscrie : Făgaș 
(min. 7. 60, 78), Grizea (min. 
20. 74. 82. 90). Este adevărat 
că foarte multe din acțiunile 
studenților au fost lipsite de 
clarviziune deși aveau la bază 
adevărate mostre de rafinament 
tehnic (autori V. lonescu și Gri
zea).

Militarii au evoluat peste aș
teptări. Cu o apărare sigură, 
greu de trecut, în care au ex
celat Sichim și Gabor, cu u li
nie de mijloc extrem de labo
rioasă. în mijlocul căreia Ma
nea a etalat certe .calități (de
carul oaspeților a fost apreciat 
ca ce] mai bun din ..22*) și cu 
o înaintare extrem de rapidă, 
a reușit să mențină echilibrul

valoric ;>e teren. Surprinzător, 
dar ocaziile lor au fost din cele 
mai clare. Numai pripeala sau... 
semnalizările tușierilor i-au o- 
prit pe Manca (min. 17 și 21), 
Pițureă (min. 8) și Petru (inin. 
51 și 88) să înscrie.

Desigur, comportarea bună a 
Steagului roșu nu face decît să 
sporească meritele elevilor pro
fesorului Irimie, care, e bine 
să o spunem, fără a evolua la 
adevărata valoare, cu o linie 
de fund neinspirată și un Fă
gaș ieșit din formă, a obținut o 
victorie totuși absolut meritată.

învingătorii au folosit urmă- 
toarej' formație: Berindei — 
Botoș. Zăvălaș, Burnetc. Varho- 
nic — Tismănaru, Știr — Bă
lăneanu, V. lonescu (min. 64 
Pănescu). Grizea. Făgaș.

Nicolae LOBONȚ

★

In ce| de-al doilea meci <lc 
divizia C. disputat in Valea Jiu
lui. Minerul Lupeni a dispus 
cu 2—O de Progresul Strehaia. 
Pină la ora închiderii pa
ginii sport, nu ne-a parvenit 
cronica meciului de |a corespon
dentul nostru Eugen Popa.

primul loc și trofeu! pus în joc 
au revenit echipei Jiul Petro
șani, care a avut comportări 
de la meci la meci maj bune. 
In prima partidă, elevele pro
fesorului Eugen Bartha au în
vins cu 16—12 formația Clu
bului sportiv școlar, după un 
joc în care atacul a funcționat 
foarte bine. In a doua întîlnire, 
handbalistele din Petroșani au 
dispus cu 7—6 de Rapid Bu
curești, iar în ultima întîlnire, 
in care urma sâ se decidă cîș- 
tigătoarca turneului. Jiul a în
vins cu 8—4 echipa organiza
toare Constructorul. Acest din 
urmă meci a fost de un foarte 
bun nivel tehnic, jucătoarele 
din Petroșani dovedind multă 
maturitate și orientare în ac
țiuni, o bună eficacitate și mai 
ales o apărare sobră, atentă, 
în care a excelat portărița 
Mice Tudor.

După cum ne-a declarat ieri 
dimineață profesorul Eugen 
Bartha, elevele sale au evoluat 
bine, anunțînd o comportare o- 
norabilă în apropiatul campio
nat. Mai sînt însă de pus la 
punct unele probleme atî> în 
apărare ci! și în atac și în
deosebi trebuie accentuat pe la
tura sudării sufletești a cclii-

Inlr-un clasament neoficial al 
turneului, echipa Jiul Petroșani a 
fost urmată dc formația Clubului 
sportiv școlar și Rapid, forma
ției organizatoare Constructori.il 
revenindu-i ultimul loc.

Antrenorul Eugen Bartha a 
folosit următoarele jucătoare: 
Tudor, Ciulavu, Cătuțoiu, (în 
poartă). Ghiță, Costea. lonescu. 
Nemeș, Maier, Ga’an, Suciu, 
Pașa, Reck. Andrei. Se observă 
absența jucătoarelor Albeseu 
(promovată la examenul de ad
mitere la I.E.F.S. București). 
Ferenczi (care nu și-a dat încă 
acordul dacă va mai continua 
sau nu activitatea competițio- 
nală), Tomazi (scoasă temporar 
din lot pentru motive discipli
nare) și Szolga (care nu a putut 
f;. e deplasarea, fiind relinută 
la serviciu).

Pentru prima etapă dc cam
pionat (5 septembrie a. c.). în 
care echipa lini se va deplasa 
la proaspăta promovată în di
vizia B — Textila Sebeș —, 
antrenorul Eugen Bartha soeră 
să alinieze cea mai bună e- 
chioă dc care dispune la a- 
coast'i orâ și să se întoarcă cu 
ambele nunele puse în joc

G. DINU

știri știri
RC)MA 30 (Agerpres). La To-

rino. au luai snr.șn inircecriie
din cadrul „Cupei Europei" ia
natallie. In clasament, primul
loc a fost ocupat de echipa
Aneiliei cu 1.37 puncte, urmată
dc echipeie Olandei — 121
pune■te, Ital ici — 103 puncte,
Româmci —- 84 puncte, Cehp-

îcîei — 80 puncte, lugo-
slavici — 'A> punc'.c și Austriei
— :■,3 pune le. In ultima zi a
c-onc ursului dc la ‘Udine, ita
liane a Nove.lia Callie.mis a

un nou record al Euro-
pei în probia de 800 m liber.
cu 'impui de 9'20,-8/10 (v. r.

de 9'202'10).

BELGRAD 30 (prin telefon 
de la trimisul Agerpres, A. 
Berger).

Ziarele care au apărut luni 
dimineața la Belgrad au co
mentat pe larg finalele cam

pionatelor mondiale de caiac 
canoe, încheiate duminică in 
capitala Iugoslaviei. Ziarul . l’o- 
litika' relevă la rubrica de 
sport, printre altele, că spor
tivii români au avut in ultima 
zi cea mai fericită evoluție, ob- 
(inind două medalii dc aur. una 
de argint și patru de bronz. In 
con! nare ‘■e arată că med iia 
de aur in proba de canoe-2 
(5:hi m) a luai drumul Bucii- 
r--.țiului și < ă învingătorii ; ro
bei — Gh. Danielov și Gli, Si- 
niionox, a căror virstâ totală 
trece cu puțin de 40 de ani, 
au i.uui o cursă strălucită, iu 
rir. Iul .iu, ziarul „Sport- araî.i 
că la această ediție a campio
natelor, cea <le-a 9 a. întrece
rile au fost din nou dominate 
de marile valori ale caiacului 
și canoci : echipele U.R.S.S., 
Ungariei și României.

Stațiile de televiziune iugo

slave au relevat in timpul emi
siunilor in direct și apoi scara 
in reluare buna comportare, 
mai ales in ultima zi, a echi
pajelor României

lu.:a (România) a ocup .1 locul 
4 cil 592 puncte.

SOI l.\ 29 (A' rpres). — La

a fost ocupat do Falta (Ceho
slovacia) cu 595 puncte. Dan A bud (Irak).

ic! mondiail< 1 lupte le.ere.
Luptătorii r omâni au oh' i a;t
noi victorii, • 1’ficii du-SC pe a-
trn faza fiinnlă a compe!

fel. la ( •„1 -goria 48 k. 1 m
Ar i pu l-a învins la puncte’ pe

tills (II. D. Cîermanâ). ar
Im , i .crnă’i (ca*. 52 kg) i OȘt
ti . tuș in fața iu;- l-
Vilii ii ' Darii v. Tot prin luș,
ț m (c • 62 kg) l-a
în’.i > flit O' i: iki oul M iul.
In 1: mi i'-'c categoriei 68 kg

1 po;ii( ’>ngi a dispu-• la
pili: i de 1 1 (B. F. a Gei•ma-
ni', i ). l a ca l a'ori 8? kg V asile
lori a obț iîmi o spectaculoasă
vic l orie pi i i -iiș in fața lui

mtilr.it
intilr.it
Constructori.il
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PREOCUPARE SUSȚINUTA
pentru maturizarea partinică 18,08

18,15

a tinerilor comuniști
C inregislrrre obieitivâ a 

pi cuc u parilor birauloj
e de ba-ă ui sectorului II 

âe te mma Lunea, pentru con
tinua întărire a rlnduriîor ei. 
a rsnduniar partidului. nu 
feate sa in -‘ura a sem
nala din capul <uhii efectul 
pozitiv exercitat. , e ..ceasta 

asupra pr.mu.ui ck-z aerat 
stă m Hța vomun:>tiLr

— mttepfrairva exemplară 3 
«a/eraiter de plan, a angajo- 
•Moteter asumate in întrecerea 
sorâtâstă. Despre înriurirca ix- 
ait.vă asupra 
muncă, despr 
producție ale 
aflat amănunte 
mele discuții, pai 
eomiletului de par’:d al 
tării

— D« ta începutul 
tuleelivuT sectorului H, 
in frunte cei peste 80 
Mvnișfi ai organizației de ha/ă
— ne-a relatat tv.vci ășu An
drei Uolda, secreta; Lon..lc-’.u- 
{m de p.a lid al n.iaei — și-a 
realizat in mod ritmic sarcini
le de plan, obț.nîn.l înseninate 
depășiri. Rezultatele denotă un 
plus de mobilizare din 
membrilor organizației 
li se cuvine pe drept 
«ahiicaiivul de faciori 
in transpunerea io ' iața a 
ciniter trasate de partid. Ca 
condiție a mențiuerii acestor 
rezultate și chiar a amplifică
rii activității comuniștilor sem
nalăm preocuparea biroului or
ganizației de baza pentru con
tinua întărire a rindurilor ei. 
4) neobosită activitate desfă
șoară pe acest făgaș secretarul 
arganizației. tovarășul Nicolae 
PopovicT, sprijinit îndeaproape 
de ceilalți membri ai biroului, 
romaniștii asile Lungu, Vasi- 
le Bălâuță. Ioan Baciu, Sabin 
Mufdovan.

' » ‘ *«P <n urmă,
am aflat din discuți 
cu secretarul acestei 
ții. tovarășul Nicolae Po 
comuniștii au stabilit 
sdunare generală ca a 
b:; de partid cu o b 
periență de muncă și 
»ă răspundă în :nod c

de 
in 

am 
pri

19.10

îi îndrumarea in- 
muncitori 

primiți

pregătire, 
deaproape a vTnor 
destoinici pentru a fi 
in rîndurile partidului.

— Achitîn<hi-nc de 
sarcini — ne-a relatat 
șu) Nicolae Fopavici, am reușii 
ca de la adunarea generală a- 
mintită să primim în rindul 
organizației noastre un număr 
de șapte membri de partid. Nu 
fac nici o apreciere dacă nu
mind șapte e mic sau mare.

accsle 
tovară-

cîimulului 
realizările 

sectorului 
încă din . 
ta’.e in birou) 

exploa-

anului. 
avi nd 

«le cv-

partea 
cărora 
tuiint 
activi

: ar

după cum 
a purtată 
organic-a- 

povicî, 
intr-o 

?ei mem- 
>gată ex- 
de viață 
incret de

DARURILE
Nu, nu sîntem intr-o simplă 

excursie. Vrem să stăm de 
vorbă sus în inima muntelui 
<u culegătorii de zmeură, acest 
fruct dulce și aromitor pe care 
natura ni-1 oferă din belșug. 
Stăm in răcoarea brazilor la 
punctul de achiziție J eț- pri- 
vmâu-l pe șeful ocolului silvic — 
comunistul Mihai Guțoiu — a-’ 
jutat de sortatorii Toma Gu
țoiu și Gheorghe Guțoiu care 
preiau de la culegători zecile 
de kilograme de zmeura.

— Acesta este punctul de 
colectare cel mai productiv — 
âmi explică Petru Nemeș — se
cretarul organizației de bază a 
t-c j.’uiui silvic și tehnician price
put în domeniul achiziționării 
f turtelor de pădure. Exact azi am 
depășit planul pe care punctul 
diet l-a avut stabilit pentru 
acest an la zmeură — 58 de 
tone achiziționate, in Ioc de 
57 planificate. Privesc la ze
cile de culegători și mai aies 
culegătoare, cum deșartă coșu
rile și vedrele pline în recipi- 
e-nteJe aflate alături.

Viafa de partid
ilar se cuvine să semnalez sa 
tisiacțta noastră privind latura 
calitativă a acestor primiri in 
partid. Șelui de schimb Nico- 
lae Dumitrache, 
\ îorel Nița, sau 
rințan. Vaier 
loan Dănilă și alții, 
grijii 
ma|i d<

va și tinărul 
Gheorghe Bc- 

Adumitroaie, 
datorită 

cu care au fost indru- 
comuniștii vârstnici 

s-au integrat pe deplin in fa
milia noastră, au devenit in 
scurt timp membri de partid 
activi, cu vădite preocupări 
pentru întărirea vieții interne 
de organizație. O primă mani
festare a modului cum au în
țeles să răspundă încrederii 
acordate a avut loc, cum era 
de așteptat, pe planul activită
ții profesionale. Comunistul 
Nicolae Dumitrache, spre exem
plu. un muncitor bun in pro
ducție și in anii trecuți a deve
nit pe neașteptate omul care 
poate înlocui oricind șeful de 
brigadă. Și despre ceilalți noi 
primiți, comuniștii virstnici au 
numai cuvinte bune de spus.

Activitatea organizației de 
bază confirmă de la sine aceas
tă latură calitativă la care s-a 
referit secretarul biroului.

Se știe însă, că integrarea în 
viața organizației a noilor mem
bri de partid este un proces 
îndelungat. Interesîndu-ne asu
pra metodelor adoptate de or
ganizație pentru a asigura noi
lor membri un climat de con
tinuă formare a convingerilor 
comuniste, de continuă maturi
zare partinică, din relatările

svcre*«iuiui oe partid, Nicolae 
Popovici ăm aflat și alte amă
nunte :

— In ala><> ue lent te între
prindem la nivelul sectorului, 
ne îngrijim ca noii membri de 
pari .a sa pare.^ipe la toate ac
țiunile ce au loc la nivelul ex- 
ptoatan» i» de exemplu ja sim
pozioane, conlermțe. uezuateri. 
Consmerâin ca acest lucru este 
un bun și util contact cu o mul 
tituoine de probleme, prileju- 
imiu-le lirgrrea orizontului.

Înțelegerea mai deplină a 
unor probleme n ajută impiicH 
Ta rezolvarea sarcinilor lor pro
prii. Un exemplu in acest sens 
>1 constituie tinărul comunist 
Viorel Miîă, căruia biroul i^â 
trasat drept sarcină să se preo
cupe de îndrumarea activității 
organizației U.T.C. din cadrul 
sectorului. Cunoașterea îndea
proape a problemelor exploată
rii l-a ajutat și pc comunista/ 
Nicolae Dumitrache in rezolva
rea sarcinilor proprii. Dentn 
de menționat e faptul că nu
meroși tineri noi angajați mun
cesc cu tragere de inimă sub 
conducerea acestui șef de 
schimb care, deși cu o vechime 
in partid' de numai un an, știe 
să se apropie de ei, ii ajută 
să se formeze profesional, să 
deprindă aptitudinile muncito
rului de tip nou, înaintat.

Secretul reușitei, al rt-zjAule
lor acestei organizații atît in 
ce privește întărirea vieții ei 
interne de partid cit și in ce 
privește reflectarea ei în înde
plinirea sarcinilor majore ale 
sectorului’, constă după cum a 
conchis secretarul de partid al 
minei. Andrei Colda, in preo
cuparea comuniștilor vîrstn.ici, 
a biroului organizației pentru 
întărirea in primul rînd calita
tiva a organizației. Preocupare 
făcută după cum ne-am conv.p.s 
cu toată seriozitatea, cu răs
punderea ce trebuie acordată 
unei sarcini de primă impor
tanță ; întărirea raidurilor 
partidului, formarea omului 
nou cu depline convingeri co
muniste.

19,20
19.30
20,10
20.25

20.45

21,45
22,15
22,35

MUNTELUI
— Cam cit cîștigați pe zi ? 

o întreb pe culegătoarea Mari- 
nela Lazăr ?

— Cam 230 de lei — răspun
de ea bucuroasă de întrebare. 
Dar între cei peste 300 de cu
legător: sînt mulți care rist’gâ 
chiar mai bine. De pildă. Con
stantina Bratu cu sora ei 
cîștîgat în 
peste
Nicolae Preda. Gheorghe Cor- 
bei. Ion Brîndâu știu bine unde 
sînt locurile cu zmeură. Ei cu
nosc muntele și pădurea ia pe 
propria lor palmă. Cu grijă 
și răspundere ci îndrumă sute
le de culegători spre aceste 
locuri atît de darnice. Căci 
sînt intr-adevăr i-irnice și a- 
ducătoare de cîștiguri nu nu
mai pentru culee-'itori. ci și 
pentru țară.

Plecăm spre Petroșani. Gust 
zmeura dulce și răcoritoare și 
mă gindesc la sutele de mîini 
ce se pleacă după fiecare bob. 
de sute de ori pe zi. Si zmeu
ra mi se pare mai dulce.

M. R-

au 
nici tre săptămîni 

-3 000 lei. Pădurarii

MARȚI 31 AUGUST
I Deschiderea emisiunii. 

Emisiune literară.
> „Brățara de aur" — E- 

misiune-concurs pe me
serii.

i Tragerea de amortizare 
A.D.A.S.

i 1 001 de seri.
i Telejurnalul de seară, 
t Reflector.
i Instrumente populare 

românești. Secvențe din 
cea de-a III-a ediție a 
Festivalului național de 
instrumente populare ca
re s-a desfășurat recent 
Ta Turnu Severin.

i Seară de teatre»: -Co
muniștii" de Ion Ma
rina,

> Tele-varietăți.
> Oameni și fapte.
i Telejurnalul dc noapte.

RĂSPUNDEM CITITORILOR
4 ANDREI NAGY. LUPENI t Pensfc dv. este legal sus

pendată cu'noscînd că pensionarii de invaliditate gradul III 
pot primi, pe timpul cit sînt angajați, pe lingă salariu, pen
sia numai dacă aceasta împreună cu sqlariul tarifar în vi
goare- nu depășesc salariul tarifar corespunzător funcției 
avute la daLi pensionării de invaliditate. .

4 NICOLAE ALBIȚA. PETROȘANI Adresați-vă Co
diri cadrul întreprinderii unde mun- 
să vă soluționeze problemele despre

miletului sindicalului 
ci ți, organul în drept 
care ne-ați relatat.

ALEXANDRU 
prevederile articolului 
concediului de odihnă 
se calculează pc baza salariului mediu zilnic pe ultimele 
12 luni de activitate în producție, indemnizație ce se plă
tește înainte de plecarea in concediu.

GHEORGHE VRlNCEANU. PETR1LA: Cheltuielile 
efectuate cu furnizarea căldurii, apei calde, sau altor servicii 
sc calculează de către Asociația de locatari potrivit preve
derilor legale, la prețurile stabilite pentru consumul casnic, 
în funcție dc suprafața locativă respectivă, cu respectarea 
normelor legale privitoare la repartizarea cheltuielilor co
mune de folosință. Orice contestații cu privire la cuantu
mul sumelor pe care locatarii au fost obligați a le plăti se 
rezolvă de către Asociația dc locatari, la care rugăm a vă 
adresa.

4- SIMION POPA.' PETROȘANI : întreprinderea de 
gospodărie locativă are obligația să întrețină construcțiile 
legate funcțional de clădirea unde locuiți (magazie, W.C.. 
garaj etc.) numai dacă sînt prevăzute expres în contrac
tul de închiriere si I.G.L. încasează pentru acestea chirie. 

___ ______________—_ J

MORARII, JIEȚ : Corespunzător cu
17 din Legea nr. 27'1967, în perioada 
aveți dreptul la o indemnizație care

face pe 
provine

drn Pe- 
circutată 
praf ri-

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
Problemă „grea“

Strada 23 August 
troșani este intens 
de mașini. Norii de 
dtcați de autovehicule coboa
ră apoi pe case, pe trotuare, 
peste tot. Oameni gospodari, 
locuitorii străzii mătură me
reu trotuarele ba și stropesc 
in fața caselor de parca n-ar 
avea l.G.C. utilaje speciale 
în acest scop.' O fac cu plă
cere fiindcă {in la aspectul 
străzii, li nemulțumește insă 
faptul că salariatul l.G.C. ca
re mătură strada le aruncă

gunoiul in curte. O 
motiv că... gunoiul 
de pe trotuare. Spre a elu
cida problema, tovarășul E- 
mil Niculescu, a fost de ci- 
teva ori eu jalbe la l.G.C. 
Aurel Bora, șeful serviciului 
salubritate a promis că „pro
blema se rezolvă" dar nu s-a 
rezolvat. Un alt salariat, lot 
de la l.G.C.. Tănăsescu, a dat 
din umeri a neputință, așa 
că problema a ajuns pină lu 
inginerul șef, tov. N. Clătici. 
Acesta i-a solicitat

grafei să-l 
Kiss care 
măsură să 
aceasta alit de 
zolvat. Parcurgînd acest lanț 
al slăbiciunilor iți pui între
barea : Dacă l.G.C. transpor
tă gunoiul menajer și cel 
provenit de pe străzi, cine 
trebuie să transporte praful 
provenit di* pe trotuare ? Pro
babil, in versiunea l.G.C. e 

între nrindere spe-

anunțe pe tov. 
chipurile este în 
rezolve problema 

.greu’ de re-

Florica Sbircea din secția a 3-a (răsucit) a „Viscozei“-Lupeni, 
surprinsă intr-un moment de mare concentrare.

1. MUSTAȚA

Pe cînd o abordare responsabilă și exigentă a profilului moral
politic și profesional al lucrătorului din comerț ?

(Urmare din pag. 1)

tovarășilor enumerați e destul 
de ambiguă: reținem totuși un 
fopt : printre cei citați sînt și 
nnii membri de partid...

In fine, ce e de reținut, în 
general, e adevărul cunoscut și 
criticul și anume că din prac
tica unor lucrători din comerț 
nu a dispărut incă „ciupeala", 
ciubucul, indiferența și chiar 
insolența față de cetățenii-cum- 
părători sau consumatori — a- 
baterile de la normele elemen
tare de igienă și de conduită 
civilizată și nici — de ce să 
nu o spunem pe nume — de
lapidările din avutul obștesc cu 
diferitele ei nuanțe. Prin aceas
ta nu aflăm o noutate, dar am 
ținut să asistăm la o analiză 
responsabilă și exigentă a • eea 
ce s-a făcut, se face și se va 
întreprinde pentru a declanșa 
o ofensivă holârită împotriva

morai- 
a unui

nat ca unii să vină ca simpli 
speclalwi la adunări, sau să 
nu vină de loc" (fapt pentru 
ca.e s-au amînat deseori adu
nările generale la O.C.L. Ali
mentara, Industrial, I.R.I.C. ele.). 
«Organizațiile de sindicat și 
U.T.C. au desfășurat mai mult(!) 
o muncă sporadică și de cam
panie"; -Invățămîntul de partid 
a fost lăsat mai mult pe sca
ma propagandiștilor, astfel 
participarea cursanților a fost 
slabă, discuțiile s-au desfășu
rat ki un nivel necorespunză
tor" ..In munca de educare a' 
lucrătorilor a existat puțină 
preocupare și din partea comi
tetelor de direcție care au tre
cut cu vederea o seamă de a- 
baîeri, au tratat cu b.'îndețe 
unele aspecte negative, ne'uînd 
cele mai corespunzătoare mă
suri de remediere a lipsurilor 
( .nf’.atate...*; _In activitatea u- 
nr>r comuniști cu munci de răs
pundere pe linie admin’strati- 
vâ. începînd cu conducătorii dc 
întreprinderi, șefii de servicii, 
șefii de unități s-au mrnTestat 
o serie de deficiențe privind

ceasta sarcină. Despre natura 
stilului de muncă vorbește și 
tunuj intervențiilor in plenară 
a unor membri ai comitetului 
de partid. Bunăoară, după ce a 
recunoscut deficiențele in mun
ca poiitico-educaliva desfășura
tă de organizațiile de tineret, 
tov. Dumitru Popescu, a găsit 
explicația in faptul că munca 
organelor U.T.C. nu a putut li 
ajutată deoarece acestea nu au 
prezentat comitetului de partid 
planurile de muncă, iar la a- 
dunârîle de partid de la orga
nizația de bază C.L.F., de care 
a răspuns, nu a luat parte pen
tru ca nu a fost anunțat cînd 
se țin acestea. Curioasă „auto
critică' ! Nu putem fi de acord 
nici cu afirmația tov. Voicu 
l ngur, preșcciinirle sindicatului 
de la T.A.P.L. care a justifi
cat deficiențele muncii educa
tive prin faptul că ..mai puțin 
s-a pus accentul pe educație- și 

" ia cifrelor de 
doar princi- 
Intr-adevăr ! 

■omerț, in a- 
înseamnă a

L

>p

tre de

id,

La
Despre restaurantul „Coco

șul de aur" din Vulcan am 
auzit că e așa și pe dincolo, 
că se pot servi băuturi alese 
și de la gheață și se mai 
poate lua o masă după pofta 
inimii: Încâlcind zicala... la 
pomul lăudat... m-am dus și 
eu să servesc o băutură a- 
leasă, și încă de la gheață, 
și să măninc după pofta 
inimii, flra la ora 13 și 30 
de minute. Am intrat in lo
cal. Curățel, cu perdele de 
catifea vișinie la ferestre, pro
duce o primă impresie bună. 
Iau loc la o masă. Fața de 
masă din damasc sau așa 
ceva, fiindcă nu prea mă pri
cep la textile, .,era de un alb 
imaculat. Pe masă — pahare, 
solniță și o scrumieră. Spre 
deosebire de alte localuri, pe 
lingă sare, in solniță erau și 
scobitori. In scrumieră —

dactilo-

mucuri de țigară din 
nete cu ruj, dovadă 
sese o pereche — fumător 
și fumătoare. Cit ai zice pește 
a sosit și ospătară. Era o ti- 
nără politicoasă.

— Cu ce vă putem servi 
— mă întreabă.

— Vă rog un ciolan cu fa
sole albă. Aveți ?

— Desigur. Vă place ?
— Chiar foarte mult.
Ospătară a plecat spre bu

cătărie și după un minut s-a 
reîntors fără ciolan.

— Nu mai aveți ciolan ?
— Ba da. Dar încă nu este 

gata mincarea. Știți azi n-au 
funcționat decit două plite de 
la mașina de gătit — s-a scu
zat fata. Mai așteptați puțin 
și e gata.

Spre a-mi-trece mai ușor 
așteptarea am solicitat cincizeci 
de grame bitter.

— Aluncz un lnplusec.
— N-avem nici Triplusec. 

Dară doriți Mastică. Are a- 
proape același gust.

— Fie și Mastică.
La ora 13,45 apare și ospă

tară 'u mult așteptatul cio
lan cu fasole albă. Ciolanul 
— bine fiert, dar fasolea cam 
tare. Jimblele, specialitatea 
casei, tari și ele. Castraveții 
murați, cam nemurați. Ospă
tară mi-a urat cu atita po
litețe ..poftă bună" incit am 
consumat tot ce era pe masă 
exceplind farfuriile, tacirrțu- 
rile„ solnița și scrumiera din 
care nu s-a clintit nici un 
muc de țigară.

D CKLȘAN

Se naște o întrebare
Omul este, prin definiție, o 

ființă socială. Rupt de co
lectivitate, își pierde toate 
atributele sale de om, devi
ne un animal (probabil ceva 
mai evoluat). Iniîlnirea cu 
generația ta o faci la virsta 
primelor cuvinte și acest sen
timent de generație se perpe
tuează odată cu trecerea ani
lor. Dar din păcate accesele 
de ogoism distrug adesea 
spiritul colectiv. Ce-ar fi 
dacă, de pildă, fiecare copil 
s-ar juca cu mingea lui ? 
Sau dacă fiecare s-ar juca

de unul singur. Din păcate 
am văzut ieri una din ace
le imagini pe care în mod 
normal ochiul ar trebui să le 
refuze : ancorat solid de s’.îi- 
pii metalici un leagăn. Ni
mic neobișnuit in asta, desi
gur. atita doar că leagănul 
cu pricina era legat de lan
țuri pentru ca nimeni să au 
se poată da in el. Doriți lo
calizare ? Leagănul cu pricina 
se găsește exact în fața aso
ciație: nr. 1 de locatari a 
blocurilor Aeroport. Se 
dică eîteva probleme :

ri-

— Dacă ..stăpînul' acelui 
leagăn viea cu orice preț să 
fie egoist e liber s-o facă. 
Să-și pună leagănul cînd are 
chef să se ..legene" dar să 
și-l scoală cînd și-a terminat 
distracția. Pentru' că stiipii 
se pare că nu sînt ai dom
niei sale ;

— Oare nimeni din condu
cerea asociației de locatari 
nu a „observat" leagănul ? 
Se naște o întrebare,

T. M.

Veniți la 8 că la 7 plecăm noi
Cînd și-a dus 

ia unitatea 
cuopiiainei 
Viorel

televizorul 
din 

„i><- 
Meseșan

ca politico-educatîvâ de la om 
la om a fost mai mult... spora
dică; membri', de partid n-au 
fost informați asupra probleme
lor prin ipale a'e -<-i- ni/.-'i’. 'or 
comerciale, fapt ce a determi-

de
brrouri’or. respectiv, tovarășii 
Cazimir Davidovici, Dumitru 
Poenaru. Constantin dolofan, 
Ion Cosma și alții nu în su
ficientă măsură și-au onorat a-

mai mult pe anali; 
pian pentru că... 
pulul e producția-. 
Dar producția in i 
limentația publică, 
servi, a satisface l 
țenij — treabă. cu 
fi făcută cu ativ

dat dovadă unii membri ai co
mitetului și invitați care s-au 
mulțumii să asiste la plenara 
resemnați, eniar cuprinși de 
soiuiiuienia ia inventarierea tie- 
î.ciențeior, tara sa contribuie 
prin opiniile, propunerile lor ia 
rcmecnerea lipsurilor cure mai 
persistă in activitatea comer
ciala, in munca pontica am a- 
cesl sector.

S-a vorbit in plenară și des
pre lipsa oc opinie țață de a- 
uateri, nereguli etc. Nu e ue 
lor surprinzător dacă, o aseme
nea opune, nu e prezenta n«ci 
in com.-ietăl ae pârtia, uacă și 
aici a tost nevoie sa se rcpe.e 
ia infinit : ,,.uai dorește cineva 
să ia cuvântul ca să se ho
tărască, cu greu, cite un tova
răș să spună mai mult genera
lități... ca să nu 
s-a exprimat in pl< 
nistui 
limentî 
prin ut 
tr-o formă

tara

.fie rău", cum 
ră comu- 

ri.-,. a de la O.C.L. A- 
Poate acest -rău", 

înțelegem gituirea in- 
sau alta a criticii.

■ale e una din cau- 
ibținerii" multora de Ia 
ale lipsei opiniei corn-.

G;

Ier, secretarul de partid de la
O.C.L. Industrial,, precum și 
dezinteresul, apatia de care du

it

★

Prin consideuițiile din au
rin duri nu ne-anj propus 
decum să minimtiiizăm rea 
rile valoroase ale coiecliv- 
organizațiilor comerciale, s

majorității lucrătorilor 
tor de a saudiuce

daniile 
din acest seci 
cerințele multiple ale cetățeni
lor, strădanii ce se concreti
zează și m îapiuJ că in pri
mele i luni me anului orga
nizațiile comerciale ale munici
piului au uesiacut populației 
mărfuri cu peste 10 milioane’ 
lei peste prevederile planului 
de uestacere. zun pus pe tapei 
Insa neajunsurile muncii eau- 
calive in dorința ae a contri
bui la ridicarea ccuilății deser
virii populației la nivelul 
r;nțe.or; zilei, uie maselor 
oameni iai muncii. Este un 
ziderai care, concomitent 
penvc^ionurea muncii polilico- 
eduea.ive desfășurate ae orga
nizațiile de partid, de masă și 
conducerile organizațiilor co
merciale, reclamă o exigență 
sporita și d-in partea consiliilor 
pupulare, municipal, orășenești 
și comunale, intervenții mai ac
tive din partea comisiilor de 
control ubștesc de pe lingă Con
siliul municipal și cclcki.'.e co
mitete sindicale, ale colective
lor comune formate din repre
zentanții consiliilor populare, 
sindicatelor, miliției și inspec
toratului sanitar de stal. Bă re
cunoaștem că activitatea aces
tor comisii -și colective suferă 
deșeuri de formalism, de lipsă

t'ficată cererea de a se : 
comerțului un local < 
deschiderii unui club al 
terilor din comerț.

Sînt cerințe

din municipiu 
prisosință.

ce -
ae 

ae-
cu

c

le reclamă cu

ia repaiai 
cuinpiVAUi 
servirea , 
uin Lupem și-a zis - ,~3a fie 
inir-un ceas oun și sa ne ve
nei» vii mai repeue vu lața 
tuidiu ; adica rii imagine 
curata, l’robabil, insa, ca 
p<*7»>cui cetățean m loc sa 
Ireaca pragul ușii cu picio
rul drept, a pus înainte stin- 
gui. De unde să știe cl 
intre modul cuin o să 
servit și piciorul cu 
calcă intii e o legătura de 
care depinde liniștea săpta- 
nnnilor iui viitoare.

Prima ..tranșă- a încercă
rilor a durat două săptâmi- 
ni.

«L-am dus (pe el. televizo
rul n.n. după reparația de 2 
săptăniini) — zice cetățea
nul — piuă la stația de auto
buz. Dar aici era gala să scap 
sub roți tubul catodic de bine 
ce era prins de șasiu. M-am în
tors cu el la unitate. După 
patru zile am putut, in fine, 
să-I duc acasă". Avea și ima
gine, avea și sonor avea și... 
un gol in bugetul familiei de 
o mie și ceva de lei. costul 
reparației și al înlocuirii tu-

că 
fie 

care

bului catodic, și a transfor
matorului de hote. ț>i mai 
a»ca cc>a ce nu oanina . un 
gniniun caie-1 punica exact 
ui» tocul unde, in cutia te
levizorului, se atla iransior- 
maiurut de ieșire. După trei 
zile și-a ieșit diu pepeni, a 
început sa ungere țcă de 
tunai nu știa mea), s-a tă
cut toc, apoi Him și— gata 
bucuria.

„După o săplâmină — zi
ce cetățeanul eu năduf — 
l-am găsit pe tovarășul Me- 
meth, responsabilul și l-am 
adus acasă să-mi consulte 
„bolnavul*.

„Adâ-I — mi-a zis — la 
cooperativă, și ți-1 fac în 
două zile*.

Peste două zile, respon
sabilul de unitate le trans- 
m.iea tuturor cunoscuților 
salutări din concediu, iar lui 
Viorel Meseșan— răbdare și 
tutun ; care tutun să și-l 
cumpere singur cu bani in 
numerar de la chioșcul din 
colț. Și au mai trecut două 
săplămini. Apoi. încă una

..M-am dus la o săptămînă 
după ce venise din concediu 
și mi-a spus să viu peste 
două zile că-i gata".

Și era gata: gata să-i ia 
casa foc, de bine ce-1 repa
raseră meșterii de la coope
rativă.

„Acum, ne scrie omul, l-am 
dus de o săptămînă și trei 
zile înapoi. Ce-o fi o fi".

„Chiar așa să fie ? l-am 
întrebat noi pe Francisc Aic- 
meth, responsabilul. Acesta, 
după ce a citit scrisoarea, 
a făcut o imagine alungită, 
apoi și-a corectat mina (era 
sa zic mira) șt a conchis :

..Cam așa, dar nu chiar. 
Acum ii funcționează tele
vizorul. Transformatorul de 
linie i s-a ars pentru că ți
nea televizorul lingă fereas
tră.

O 
ce i

A tras umezeală".
* fi. La urma urmelor de 
n-ar avea și transforma

torul voie sâ se îmbolnăveas
că de guturai sau de tigna- 
fes ?

La așa
r.v. v. 'ă 
dezarmat, 
pt ntrii discuție și 
r.iăsuri la U.J.C-M 
e nevoie de măsuri 
<!-.• substanță.

un răspuns sincer, 
mai zicem" ? Ne-a 
așa că -pas" cazul 

luări de 
Deva, că 
ceva mai

IOCLE1

Cole... inversate
La „Varnița", pe malul pî- 

jriză de apă industrială per.- 
ru ..ev Fe U.U.M.P. și ale 
Depoului de locbmotive C.F.R. 
a.ci. un mic baraj, conducte

D'

fiin

'V V*S=/V Wm wvwvv'

tru a asigura o bună limpezi
re a apei.

In prezent însă, „coteic de 
lucru" ale decantoruiui sînt 
mult schimbate în râu . in 
majori ta tea compa rt i mi n tel iu
de beton, nămolul-dep is de
pășește deja 1,50 metr; și <int

nămolul este de... 
iar pătura de apt 
pt-a e doar d< 
tri ! ! !. deci c 
de cum ar trei 
de.antorul!

nefiind sufit 
cu toate că. 
torul trebuie

IO

indus!

St. PLIU

>

i
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MESAJUL
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUSESCU
f Urmare din pjg. I)

Lunea legilor obiective care 
guvernează atil schimbările din 
natură, cit și viata socială a 
umanității. Noile cuceriri știin
țifice relevă, de asemenea, cu 
deplină claritate, in societate 
ca și in natură, in toate sferele 
existenței materiale și spiritua
le. o amplă și neîntreruptă 
confruntare intre vechi și nou. 
ce se manifestă ca o lege ge
nerală fundamentală a dezvol
tării dialectice a lumii. Această 
constatare științifică esențială 
situează in mod obiectiv pe 
savanți. pe cercetători — ca 
pionieri ai cunoașterii — de 
partea noului care exprimă 
cerințele imperioase ale mersu
lui înainte. împotriva vechiu
lui care frinează evoluția so
cietății. împlinirea cerințelor 
arzătoare ale progresului. In- 
țelegind procesul dialectic al 
dezvoltării, oamenii de știință 
nu pot să nu-și dea seama cu 
deplină luciditate de suferin
țele și daunele pe care le aduc 
omului încercările forțelor re
trograde de a se opune noului, 
și. in același timp, de neputin
ța acestor forțe de a opri mer
sul înainte al lumii, de a se 
pune de-a curmezișul legilor 
obiective ale istoriei.

Aspirațiile popoarelor spre 
progres social. spre o viață 
mai bună, mai dreaptă, spre 
libertate și independență nu 
pot fi împiedicate să se reali
zeze, așa cum însăși planetele 
nu pot fi oprite în mișcarea 
lor de rotație și revoluție. Din 
păcate însă, mai sint pe lume 
oameni care nu înțeleg logica 
de fier a acestor legi, care își 
închipuie că pot face ca ve
chiul să trăiască la infinit, iar 
noul, care iși reclamă impetuos 
dreptul la existență, să fie ni
micit prin forță. In această or
dine de idei, nu se pot trece 
cu vederea tendințele ce se 
mai manifestă astăzi in lume

din partea unor state, a unor 
cercuri politice de a conserva 
cu orice preț tindu.e.ile „ ana
liste. de a promova neocolonia- 
lismul. de a menține relații 
de dictat, de amestec și domi
nație imperialistă asupra altor 
popoare — in pofida logicii 
elementare a vieții internațio
nale contemporane care demon
strează că intre state nu mai 
pot avea Ioc decit relații baza
te Pe egalitate in drepturi, pe 
neamestec in treburile interne, 
pe respectul independenței și 
suveranității naționale, pe 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta de sine stătător, 
împotriva logicii internaționale 
continuă, de asemenea, războiul 
imperialist de agresiune din 
Vietnam, care a demonstrat și 
demonstrează cu limpezime că 
nici o armată, nici o forță mi
litară agresivă, oricît de puter
nică ar fi ea. nu poate înge
nunchea un popor, fie chiar și 
mic. atunci cind acesta este 
animat de voința și hotărirea 
de nezdruncinat de a-și apăra 
cu orice preț libertatea și fiin
ța națională. Logica dezvoltării 
sociale impune cu toată forța 
atit respectul față de om. eli
berarea lui de orice exploatare 
și asuprire, cit și respectul față 
de națiuni, față de voința lor 
de a trăi libere și independen
te, de a se afirma in marea 
competiție a civilizației univer
sale ; cu toate acestea, in lume 
se mai găsesc forțe care se 
opun acestor imperative, acestor 
deziderate vitale ale omenirii, 
inchipuindu-și că pot opri in 
loc pentru totdeauna evoluția 
societății. Marile transformări 
revoluționare, progresiste, care 
au loc în lumea de azi infirma 
cu toată forța asemenea ilu
zii. demonstrează că lumea 
merge ireversibil spre o orga
nizare mai bună, mai dreaptă, 
în concordanță cu voința po
poarelor. cu cerințele legilor 
obiective. In lupta pentru acce

lerarea acestor transformări se 
ridică azi forțe sociale de o 
amploare fără precedent în is
torie. in rindul cărora un loc 
de cinste ocupă oamenii de 
știință, intelectualitatea înain
tată de pretutindeni.

v reau sa-nn exprim speranța 
că dezuaieriie congresului dum
neavoastră, concluziile la care 
veți ajunge pe baza dateior noi 
furnizate de știință și de prac
tica sociala voi putea influen
ța, prin spiritul lor progresist, 
procesele înnoitoare ale lumii 
de azi, vor exercita o inriurire 
pozitivă asupra activității oa
menilor politici, astfel ca a- 
ceasta să țină tot mai mult 
seama de realitate, de cerințe
le legilor obiective, de logica 
dialectică a vieții, pentru a con
tribui la promovarea noului, la 
realizarea aspirațiilor popoare
lor spre libertate și dreptate 
socială, spre o viață mai bună, 
spre pace, prietenie și cola
borare internațională.

Urez din inimă tuturor parti- 
cipanților la cel de-al lV-lea 
Congres internațional de logică, 
metodologie și filozofia științei 
o fructuoasă conlucrare, suc
ces deplin in desfășurarea lu
crărilor. Fie ca reuniunea de 
la București să constituie o 
contribuție de amplă rezonanță 
internațională la dezvoltarea 
științei contemporane, Ia efor
turile omenirii progresiste pen
tru abolirea politicii anacroni
ce de război și agresiune, a lo
gicii forței și amenințării cu 
forța demult perimate și deza
vuate de popoare, pentru in
staurarea in lume a unor rela
ții de respect și colaborare prie
tenească între toate națiunile, 
pentru salvgardarea păcii șl 
destindere internațională.

Vă doresc mult succes în no
bila activitate creatoare pe care 
o desfășurați pe tărîmul cu
noașterii, al progresului; sănă
tate și multă fericire tuturor!

VIAȚA INTERNAȚIONALA
întrevedere

V. N. Novikov-lon Păfan
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

Corespondență de la Silviu Po- 
dină: la 30 august, tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, ca
re și-a petrecut o parte a con
cediului d< odihnă în U.R.S.S., 
a avut, la Kremlin, o întreve
dere cu V. N. Novikov, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri al V.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut* loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

La întrevedere a participat 
Teodor Marinescu, ambasado
rul României în Uniunea So
vietică.

O delegație de activiști 
ai Partidului Comunist 
Român vizitează Cuba

HAVANA 30 — Coresponden
tul Agerpres, Victor Ștamate, 
transmite: La invitația C.C. al 
P.C. din Cuba, luni a sosit la 
Havana, intr-o vizită în schimb 
de experiență, delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Iosif Uglar. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean

Satu-Mare al P.C.R. La aero
portul internațional „Jose Mar
ți-, delegația română a fost 
întîmpinată de Bias Roca, mem
bru al Secretariatului Comitetu
lui Central al P.C. din Cuba, de 
activiști ai C.C. al P.C. din 
Cuba. A fost prezent. Petre 
Ionescu, ambasadorul României 
la Havana.

Congresul internațional 
de pediatrie

VIENA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : In capitala Austriei 
și-a început luni lucrările cel 
de-al 13-lea Congres interna
țional de pediatrie, reuniune'

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— Specialiștii din Alma 
Ata au construit o instalație 
de desalinizare a apei din 
sondele și puțurile de mare 
adincimc. Ea 
Pa potabilă

poate asigura a- 
necesară unei

U. R. S. S.
localități cu aproximativ 
10 000 de oameni. Aparatul 
funcționează pe baza propri
etății unor polimeri de a se
para, în cîmp magnetic, să
rurile din apele puternic mi
neralizate. Una din calități-

Ie instalației este aceea 
funcționează automat. Ea 
avea o importanță deosebi
tă în zonele sudice secetoase 
din Asia centrală sovietica, 
unde apele au chiar și in 
puțuri un mare conținut de 
sare.

R. P. Bulgară
SOFIA 30

In Capitala bulgară a înce
put construcția unui mare 
complex expozițional, centrul 
căruia va fi format din pa
vilionul bulgar de la Ex-

(Agerpres).

■

FRAGA 30 (Agerpres). — 
In aceste zile, grupuri de ti
neri și tinere — studenți, 
muncitori, funcționari, elevi 
— din întreaga Cehoslova
cie se îndreaptă spre ținutu
rile din Cehia de nord pen
tru a participa la campania

că 
va

poziția mondială „Expo-70- 
de la Osaka.

Acest pavilion a fost adus 
demontat din Japonia, ur- 
mînd să fie reconstruit Ia 
Sofia. Alături de el vor fi

înălțate alte pavilioane, între
gul complex expozițional ur- 
mînd să aibă suprafața «Ic 
8 ha. In apropiere va fi cre
ată o zonă pentru odihna și 
recreerea locuitorilor capita
lei bulgare.

Cehoslovacă
dc recoltare a hameiului. Nu
mai în raionul Jatec, centrul 
culturii hameiului din Cehia 
de nord, la campania de recol
tare vor paiticipa peste 
30 000 de voluntari Cu toată 
participarea masiva a orășe
nilor la culesul hameiului.

încă clin acest an recoltarea 
Iui se realizează în proporție 
de 80 la sută cu mașini spe
ciale. Pînă în anul 1975 gra
dul de mecanizare a recoltă
rii va ajunge Ia 90 — 95 la 
sută din totalul culturilor de 
hamei.

r
„Le Monde" :
Atentatul care a avut loc 

la Manila spre sfîrșitul lunii 
august a atras brusc atenția 
asupra Filipinelor; personali
tățile acuzate de organizarea 
lui aparțin conducerii Parti
dului liberal, de opoziție.

Cînd studenții sint uciși de 
forțele de ordine, cînd țărani: 
suferă represalii ale .arma
telor particulare- aparținînd 
marilor proprietari funciari in 
strînsă legătură cu oamenii 
politici, ecou! este mai mic in 
străinătate. Dar, aceste exce
se, sint în realitate revela
toare pentru situația care e- 
xistâ in arhipelag.

Doi ani după alegerea sa și 
trei luni înainte de reînnoi
rea componenței Camerei In
ferioare a Parlamentului, 
președintele Ferdinand Mar
cos traversează o perioadă di
ficilă. Drama acestei țări o 
constituie faptul că opoziția 
legală este la fel de conser
vatoare ca și partidul aflat 
la putere și că, ambele părți 
utilizează aceleași metode. 
Cele două mișcări sînt al
cătuite din nenumărate re
țele de „clienți-, iar pentru 
cîștigarea alegerilor trebuie, 
îndeosebi, să dispui de o or
ganizare și de un buget su
perior adversarilor.

Președintele Marcos a for
mat o Adunare însărcinată să 
elaboreze o nouă constituție. 
Dar, o lege, fie ea și funda-

<_________

„FILIPINELE —'
o noua zonă
mentală, nu poate reforma o 
societate, mai ales dacă cei 
care au inițiat-o dispun, în 
marea lor majoritate, de ve
nituri anuale de zeci și sute 
de ori mai mari decît veni
tul mediu pe cap de locuitor. 
In realitate, peste jumătate 
din populația filipineză se si
tuează sub „limita sărăciei". 
La 13,5 milioane de persoane

Din presa străină
apte do muncă există peste 
un milion de șomeri totali și 
între 7 și 8 milioane de șo
meri parțiali sau ..deghizați* 
(persoane care nu își pot fo
losi întreaga lor capacitate 
de muncă). Inflația face ra
vagii sărăcind locuitorii ora
șelor, ca și pe micii cultiva
tori. Or, cercurile conducă
toare nu întreprind nimic 
pentru a remedia situația. 
In aceste condiții, nu este de 
mirare că, pentru prima dată, 
un ofițer al Academiei mili
tare — un fief tradițional al 
extremei drepte — s-a alătu
rat forțelor patriotice împre
ună cu cîțiva camarazi. Stu-

fierbinte ?“
denții se radicalizează. Cri
zei social-economice i se a- 
daugă nemulțumirea de ordin 
cultural al unei fracțiuni a 
elitei, care caută să se dega
jeze de orbita americană.

Partizanii unui reformism 
mai îndrăzneț, menit să de- 
colonizeze economia și men
talitățile, să zdrobească ră
mășițele sistemului feudal se 
ciocnesc de interesele celor 
instalați la conducerea parti
delor și a statului. „Ceea ce 
denumim democrația noastră 
este în realitate guvernul ce
lor bogați, ales de bogați, 
pentru bogați-, se afirmă în- 
tr-un raport al Mișcării so- 
cial-creștine. Or, revenind la 
atentatul de la 21 august, 
dacă se ajunge la o ciocnire 
a „bogaților”, aceasta reflec
tă, în realitate, o simplă 
luptă de clan, care nu are 
nici o legătură cu miile de 
locuitori ai Manilei ce tră
iesc în condiții inumane, ală
turi de cartiere socotite prin
tre cele mai luxoase din lu
me. In aceste condiții, aten
tatul respectiv nu ar fi avut 
nici o semnificație profundă 
dacă el nu ar fi dat preșe
dintelui ocazia de a încerca 
reprimarea întregii opoziții, 
fără deosebire.

Plenara C.C. 
al P.C. din 
Danemarca

COPENHAGA 30 (Agerpres). 
— La 28 și 29 august a avut 
loc o plenară lărgită a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Danemarca, la care 
au participat candidații propuși 
de partid pentru alegerile de 
deputați în Folketing — infor
mează ziarul „Land og Folk*. 
Plenara a examinat sarcinile 
partidului în perioada preelec
torală. In cuvîntul său, Knud 
Jespersen, președintele P.C^ din 
Danemarca, a subliniat că parti
dul consideră lupta împotri
va aderării Danemarcei la Piața 
comună drept una din princi
palele sale sarcini în etapa ac
tuală.

științifică la care participă a- 
proape 7 500 de medici si spe
cialiști din mai toate țările 
lumii. Din Republica Socialis
tă România participă o delega
ție condusă de prof. dr. Cor- 
neliu Constantinescu. Medicii 
români vor susține referate in 
problemele importante aliate 
în discuția acestui mare forum 
mondial.

Lucrările se vor desfășura pe 
secții de specialitate. în ședințe 
plenare, simpozioane și mese 
rotunde, prilejuind o prezentare 
a realizărilor diferitelor școli 
naționale în acest impoitant 
domeniu al medicinii, un am
plu schimb de experiență și 
de opinii, care va contribui — 
după părerea generală a parti- 
cipanților — la intensificarea 
colaborării internaționale.

In cuvîntările rostite la des
chiderea oficială a congresului, 
care a avut loc în prezența 
președintelui Austriei. Franz 
Jonas, s-a evidențiat cu deo
sebire faptul că. în timp ce se 
irosesc imense resurse pentru 
înarmare, în lume 390 de mi
lioane de copii suferă urmările 
dezastruoase ale subnutriției, 
iar alte aproape 100 de milioa
ne mor de foame.

. Polonă

Congresul U.T.C. din Peru
LIMA 30 (Agerpres). — Ea 

Lima au început lucrările pri
mului Congres al Uniunii Tine
retului Comunist din Peru. La 
lucrări participă reprezentanți 
ai tineretului din toate regiuni
le țării și invitați de peste ho
tare.

In salutul adresat Congresu
lui. secretarul general al G.G 
al Partidului Comunist din 
Peru, Jorge Del Prado, a che
mat tineretul să participe activ 
la procesul transformărilor so
cial-economice care au loc în 
prezent în întreaga țară.

„Frente Amplio" acuză...

VARȘOVIA 30. — Cores
pondentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite : S-au îm
plinit șase decenii de cind 
Ia Varșovia, la Uzina . A- 
wiata* a început producția 
de avioane pe o licență „Far- 
ir.ag-4" In prezent, ramura 
construcției de avion1' . in 
Polonia se caracterizează

printr-o înzestrare tehnica 
modernă, plasinJu-se pe locui 
al patrulea în Europa, după 
U.R.S.S., Anglia și Franța in 
ce privește p oducția diver
selor tipuri de aparate de 
zbor. Icitreagn producție ‘•e 
concentrează în Uniunea in
dustrială „Delta '

Oferta industriei aviatice

poloneze cuprinde în prezent 
elicoptere, avioane utilitare, a- 
vioane cu reacție pentru școală 
și antrenament, planoare. Pe 
prim plan se situează pro
ducția de elicoptere de tipul 
„M-2* pentru opt persoane, 
folosite cu succes, 
tele în agricultură 
nevoi sanitare.

printre al- 
și pentru

■ . Ungară
BUDAFto’iA 30 (Agerpres). 

— Bauxita, materia primă 
pentru industria aluminiului, 
constituie una din principa
lele bogății naturale ale Un
gariei. Anul trecut, extracția 
de bauxită a atins 2 
oane tone. In Ungaria,

dezvoltată și producția de a- 
luininâ. care a ajuns anul 
trecut la 450 000 tone. Pro
ducția de aluminiu pur a fost 
în 1970 de 65,5 mii de tone, 
iar cea de semifabricate din 
aluminiu de 75 mii tone.

In cincinalul actual, se pre- 
ede o dezvoltare constantă

a acestei ramuri 
le ungare. Pină la 
cincinalului, extracția d< 
uxită urmează să ajungă la 
3 milioane tone, înregistrîn- 
du-se, in același timp, și 
creșterea producției 
mină și aluminiu.

industria- 
sfirșitul 

ba-

(Urmare din pag. 1)
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KUZBASS
■■■■■■■■■■■

tone de cărbune, cu 22 mili
oane tone mai mult decit în 
cincinalul trecut, care și el 
a fost superior celui prece
dent, din acest punct de ve
dere, cu 6 000 000 tone. Se
cretarul Comitetului Regio
nal a! P.C.U.S. — Kemerovo, 
A. F. Estokin, ne informea
ză că in anul 1974 va da pri
mele cantități de cărbune 
mina „Raspadskaia 1—2*, ?u 
o capacitate proiectată de 
20 000 tone în 24 de ore; 
vor fi construite numeroase 
alte mine.

Dar. principala garanție a 
„istoriei viitorului* o consti
tuie cei aproximativ un sfert 
de milion de muncitori. Bri
găzile de la mina „Zyria.n- 
kovskaia* au ajuns „record- 
meni-. extrăgînd 94 tone căr
bune lunar, pe fiecare lucră
tor. dar recordul a fost re
pede contestat — de ei în
șiși. In ședința care a dezbă
tut ce! de-al iX-lea plan cin
cinal. ei s-au angajat să mo
difice această cifră adueînd-o 
la 150 tone. Șeful de brigadă 
de la o altă mină, D. Prida- 
cenko. opinează că ortacii săi 
„nu au mutat păntfntul din 
loc* ex'trâgînd ir, anii cinci
nalului trecut L 800 000 tone 
dc- cărbune. Și. după ce au 
discuta', minuțios, au ajuns 
la concluzia că pot bate și 
ei un record ; extragerea u- 
nei cantități de 1 500 000 toie 
de cărbune cu o singură 
combină, fără ca aceasta să 
intre în reparație capitală. 
Ecuația „progres tehnic — 
productivitatea muncii1’ 
găsește îr. prezent o 
realizare în 
reutilarea s 
din minele 
prezent. _K 
își va spo: 
ori producț1 
prețul de c

va scădea de două ori.
Dar, precizează „istoricul* 

Gorbaciov, dezvoltarea se 
desfășoară nu numai „Ia su- 
prafață*, ci și „în profun
zime*. Zăcămîntul carbonifer 
„Prokopievo-Kiseliovo-1 ascun
de la mari adîncimi cantități 
uriașe de cărbune cu calități 
foarte apreciate. Oamenii de 
știință, ținînd seama de ul
timele realizări ale tehnicii, 
au rezolvat numeroase pro
bleme privind exploatarea la 
mari adîncimi. Astfel incit, 
multe din minele ce vor fi 
deschise în actualul cincinal 
vor fi adaptate acestor cerin
țe care vizează „profunzi

1 iși 
fidelă 

i Kuzbass. După 
sa completă, una 

■cotite bune i-t 
-îgailinskaia 1-2* 
de peste două 
cu adaosul că 

st al cărbunelui

mea*, adică un nivel supe
rior calitativ al cărbunelui.

Apoi, metalul ș cînd zici 
„zapsib". zici totodată isto
ria metalului dimensionată 
în viitor. O dovedește dia
grama de pe biroul lui A. 
Klimasenko. directorul uzi
nei metalurgice din Siberia 
de vest (prescurtat — 
sib*) din Novokuznețk.
ilustrează evoluția furnalelor, 
aceste ciudate lăcașuri care 
unesc căldura cărbunelui cu 
rezistența rocii, dînd șuvoiul 
incandescent de metal : de la 
zecile de metri cubi volum, 
la sute, apoi 'a uriașul cu 
un volum de 3 000 de metri 
cubi, dat in funcțiune în 
luna martie anul acesta. EI 
este însă numai un înaintaș 
al altui furnal cu un volum 
de 5 000 metri cubi care va 
începe să reproducă in anii 
acestui cincinal.

La secția de convertizoare 
a uzinei (prima din Siberia) 
a avut loc recent o „festivi
tate de familie*, cum spunea 
oțelarul Lev Ucite! .- secția, 
intrată în funcțiune în urmă 
cu doi ani și jumătate. a 
produs a 5 000 000-a tonă de 
oțel, deși, potrivit planului, 
trebuia să producă 4 000 000 
tone. Directorul A. Klimasen
ko explică -în mare, pe uzi- 
nă*. „rădăcinile acestei in
trări în istoria viitoare* — a- 
similarea înainte de termen 
a capacităților. Aceasta a 
permis ca în cursul acestui 
an să fie produse peste 
plan 500 000 tone de fontă, 
400 000 tone de oțel^și 180 030 
tone de cocs. Dar acest „în 
mare pe uzină1, se dovedește 
a fi rezultatul a ceea ce s-ar 
putea denumi „în mic, pe oa
meni*. „Am redus timpul de 
elaborare a șarjelor cu 4—5 
minute. convertizoarel6 au 
funcționat fără reparații în 
elaborarea a 800 șarje fie
care-, adaugă oțelarul Vasi
li Harabulah. Și completea
ză zîmbind : „Sigur câ oțe- 
larii și-au respectat cu stric
tețe datoria, stînd cu fața la 
foc*. Stind cu fața la foc...

Din întreaga producție de 
oțel de 120 000100 tone pre
văzută pentru anul acesta în 
Uniunea Sovietică, 24 mili
oane tone se vor realiza în 
convertizoare cu oxigen. Aici, 
la „Zapsib* se construiește « 
a doua șecție de converti
zoare. Automatizarea și meca
nizarea complexă vor face ca 
munca oțelarilor să se reducă 
la urmărirea procesului de 
elaborare a șarjei. Dar cel 
care va sta cu fața la foc, 
tot oțelarul va fi.

...Kuzbass — uri: 
nare a 
„tăriei

îmbî-
„pietrei soaic-lui" și 
pămîntului* într-o 

unealtă prin care omul mo
delează istoria cu vastele 
sale dimensiuni în viitor.

MONTEVIDEO 30 (Agerpres). 
— „Frente Amplio* — orga
nizație politică ce grupează 
reprezentanții forțelor de stin
gă din Uruguay în vederea a- 
legerilor din luna noiembrie — 
a dat publicității un comuni
cat în care acuză autoritățile de 
încălcarea libertăților publice 
în actuala campanie electorală 
și de crearea unui climat ce ar 
putea duce la falsificarea rezul
tatelor scrutinului. Comunicatul 
protestează energic împotriva

arestării a zece membri ai Co
mitetului de conducere al fron
tului, în timp ce aceștia parti
cipau la campania de populari
zare a programului electoral al 
stîngii și cere punerea lor i- 
mediată in libertate.

Programul electoral al ..Fren
te Amplio-, anunțat săptămîna 
trecută, prevede. între altele, 
înfăptuirea unei reforme agrare 
autentice, naționalizarea unor 
ramuri economice, precum și o 
amnistie politică generală.

de alu-
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R. D. VIETNAM: Minerii de la mina de cărbuni Mao Khe carbonifer
Quang Ninh, au îndeplinit și depășit cu 9,23 la sută planul pentru prima jumătate a anului, 
reducind in același timp costul de producție cu 6,33 la sută.

In foto: Aspect de lucru de la mina 56; in acest sector producția a înregistrat, o creș
tere de 200 tone pe zi.
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PE SCURT. PE SCURT.PE SCURT. PE SCURT
• Agențiile TASS și VNA 

anunță că, la începutul lunii 
octombrie, o delegație de partid 
și guvernamentală sovietică in 
frunte cu Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., va face o vizită de 
prietenie în R. D. Vietnam, lâ 
invitația C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și 
a guvernului R.D.V.

• Hassan Sabri El Kholy, 
reprezentant personal al preșe
dintelui Anwar Sadat, a pri
mit pe Abdallah Salah, minis
trul iordanian al afacerilor ex
terne, care se află, incepînd de 
sîmbătă într-o vizită în R.A.U.

In timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte legate de ac
tivitatea dc mediere egipteano- 
saudită pe lingă autoritățile 
iordaniene și rezistența palesti
niană, în urma ultimelor inci
dente dintre cele două părți.

© Dimitros Antipas, căpita
nul pachebotului grecesc „Hel- 
lena“, care a eșuat in urma 
incendiului izbucnit Ia bordul 
său in cursul dimineții de sîm
bătă, la 40 kilometri de portul 
italian Brindisi, a fost arestat 
în momentul cind încerca să 
părăsească Italia. El este acu
zat de a fi permis îmbarcarea 
unui număr mai mare de pasa

geri decit cel prevăzut, de ne
glijență in ceea ce privește a- 
sigurarea unor mijloace de sal
vare, precum și de a nu fi a- 
jutat pasagerii aflați in dificul
tate în timpul operațiunilor de 
salvare.

• In ciuda criticilor stîrnite 
în străinătate de hotărirea Sta
telor Unite de a introduce su
prataxa de 10 la sută pe impor
turi, ministrul comerțului al 
S.U.A., Maurice Stans, a de
clarat. într-un interviu televi
zat, că această măsură „va fi 
menținută atîta timp cit un nu
măr de țări nu vor realinia mo
nedele lor în raport cu cursul 
flotant al dolarului-1.

Potrivit ziarului ,A1 Ah
ram*, președintele egiptean» An
war Sadat, a anunțat, în cursul 
reuniunii Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, că 
Republica Arabă Unită se va 
numi Republica Arabă Egip
teană, în cazul în care rezul
tatele referendumului privind 
crearea Federației republicilor 
arabe vor fi pozitive.

£ Ploile musonice care s-au 
abătut in ultimele săptămini a- 
supra regiunilor de nord și dc 
centru ale Indiei au provocat 
moartea a aproximativ 1 100 de 
persoane, relatează din Deliii

corespondenții agențiilor de 
presă. ' I

• Luni dimineața asupra 
Japoniei s-a abătut cel mai 
puternic uragan al sezonului 
— Trix. Cel de-al 23-lea din 
actualul sezon, el lovește ex
tremitatea sudică a Japoniei 
cu o viteză de 177 km pe 
oră și amenință să treacă pes
te unele dintre cele mai popu
late zone ale țării. Autorită
țile l-au comparat cu taifu
nul Makurazaki, care in 1945 
a devastat aceeași regiune.

In urma ploilor torențiale 
care însoțesc uraganul Trix, 
sistemul de transport din su
dul Japoniei a fost paralizat.

Poliția a anunțat că s-au 
înregistrat 15 răniți, 217 case 
distruse sau avariate și 5 vase 
scufundate.

•' Consiliul Poporului din 
Republica Arabă Siria, reunit 
duminică in ședință extraordi
nară, a aprobat în unanimitate 
proiectul de constituție, precum 
și prevederile fundamentale ale 
Cartei Federației republicilor 
arabe.

Textele respective constituie 
obiectul referendumului care ur
mează să aibă loc la 1 sep
tembrie.

Q. Numeroși tineri din Co
reea de sud s-au ridicat din nou 
la luptă împotriva exercițiilor 
militare impuse de clica lui 
Pak Cijan Hi, relatează ACTC.

Astfel, asociațiile studenților 
de la colegiile de litere, ști
ință și comerț, ca și de la U- 
niversitatea din Seul au publi
cat declarații în care anunță 
că refuză să mai participe la 
exercițiile organizate de către 
agenții regimului lui Pak Cijan 
Hi.

Luptele 
(Iii) Cainbodsjia

® Forțele de rezistență popu
lară cambodgiene care acțio
nează în provincia Kampot 
au lansat puternice ac
țiuni împotriva unităților re
gimului de la Pnom Penh în 
zona Tuk Meas — Kompong 
Trach, relatează agenția AKI. 
In provincia Battambang. a fost 
atacat un convoi militar, iar 
în zona orașului Takeo au fost 
organizate 30 de acțiuni ofen
sive împotrivii unor poziții de
ținute de forțele regimului de 
la Pnom Penh. Cele mai pu
ternice ciocniri, menționează a- 
genția, au fost semnalate în pro
vincia Kompong Chom, unde 
forțele de rezistență populară 
au scos din luptă aproximativ 
100 de militari, inamici.

Vizita în Columbia a 
președintelui Salvador Allende
BOGOTA 30 (Agerpres). — 

Președintele chilian, Salvador 
Allende, care întreprinde. un 
turneu prin mai multe țări 
latino - americane, a sosit în 
vizită oficială la Bogota. 
Populația - capitalei columbiene

i-a făcut o călduroasă primi
re, semn al solidarității cu ac
tivitatea guvernului Unității 
Populare, îndreptată spre resta
bilirea controlului național asu
pra bogățiilor naturale și afir
marea voinței poporului chilian

de a păși pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. In cadrul unei 
adunări populare, prilejuită de 
această vizită, președintele A- 
llende a evocat relațiile tradi
ționale de prietenie care leagă 
popoarele celor două țări.
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