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Duminică, minerii și 
părătorii Văii Jiului au 
brăcat hainele de lucru 
toate schimburile, abatajele 
au cunoscut freamătul zilelor 
obișnuite. Un îndemn lăun
tric. pornit din convingerea 
proprie a fiecărui muncitor 
din subteran, inginer și teh
nician în frunte cu comuniș
tii de necesitatea smulgerii I 
din adincuri a unui surplus 
de cărbune care să echilibreze I 
balanța planului dc produc- I 
ție și să contribuie la înde
plinirea sarcinilor, a trans
format ziua de repaus in- 
tr-una productivă, roditoare.

Din toate puțurile, din toa
te galeriile ce revarsă ..la 
ziuă’ rezultatul muncii mi
nerilor noștri — a ieșit căr
bune. Cărbune pentru redre
sare. pentru recuperarea res
tanțelor din urmă. Cărbune 
pentru economia națională : 
de la Lupeni și Vulcan can
tități de peste 3 000 de tone, 
de la Lonea. Petrila, Aninoa
sa și Paroșeni peste 2 000 tone 
de fiecare unitate. Acesta a 
fost rezultatul dăruirii in 
muncă. La un loc, producția 
realizată î

I 
I 
I 
I

un loc, producția • 
înglobează peste I

17 000 tone. Nu-i o cantitate . 
impresionantă, dar deosebit I 
de utilă. Pe graficul intre- *

Icerii socialiste au intervenit 
schimbări îmbucurătoare in 
structura rezultatelor: mine- I 
rii de la Petrila, luni dimi- > 
neața. aveau înscrisă o depă
șire la zi pe octombrie de I 
4.8 procente ocupind locul de I 
frunte in clasamentul hărni- I 
ciei. urmați de minerii de la j 
Paroșeni cu 3.7 procente, de | 
cei de la Lupeni și Aninoa- [ 
sa cu 3,6 și respectiv 2,3 pro- | 
cente. Este un rezultai pe ca- i 
re il vrem consolidat, dez- I 
voltat pînă Ia sfîrșitul lunii, . 
continuat pe noi trepte ale i 
afirmării în tot trimestrul IV . 
in vederea încheierii anului | 
cu un bilanț pozitiv la ex- i 
fracția cărbunelui brut. [

La muzeul
mineritului

Un număr de 70 de elevi 
de la școlile generale și de 
la Școala profesională din 
Lupeni au fost duminică di
mineața oaspeți ai Muzeu
lui mineritului din Petroșani. 
Cu acest prilej, vizitatorii au 
cunoscut pe viu mărturii ale 
progresului mineritului in a- 
ceastâ parte a țării și docu
mente ce certifică trecutul de 
luptă al muncitorilor mineri 
din Valea Jiului.

MARȚI 19 OCTOMBRIE 1971 1 paffini 30 bani

strucții aerosp 
Institutului polltehni 

București, Noua facultate 
funcțiom iză cu dublă siibordo- 
nare față dc Ministerul Irrvăță- 
mîntulni și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. 

Baza tohnico-matcrialâ a Fa
cultății dc construcții uerospa- 
țialc va fi asigurată de Minis

r-cmlii Ue din cadrul Comple- 
iltii Institutului politehnic 

București Bazele Je cercetare, 
experimentare și producție ale 
acestui minister, în domeniul 
constrii' țiilor tterospațiale, vor 
fi utilizate Șt pentru activită
țile practice și de cercetare ale 
studenților și cadrelor didactice.

înființarea noii' facultăți se

privind de/-- uitare 
proiectare, și f 

aeronave in țara 
asigurării speria 

>1 domeniu, 
hotărire

tră, a 
în nces

Prin aceeași holuri re o fost 
' impietat nomenclatorul dc spe- 
' ahșt.i pentru învățămintul de 
ingineri și subinglneri cu spe
cialitățile i «Aeronave*, ..Siste
me de propulsie11 și .Instalații 
de bord".

PRELUNGIREA DURATEI
DE ȘCOLARIZARE A SUBINGINERILOR

Imperativele și certitudinile trimestrului IV

Activitatea constructorilor din Valea Jiului, ca 
de altfel a tuturor unităților economice, în acest 
ultim trimestru comportă necesitatea de a fi vi- 
talizată cu energia capabilă de a determina o 
infuzie de rodnioie pe șantiere, care să dea 
un plus 
de plan 
Care e 
nul de 
și cu ce

de certitudine în îndeplinirea sarcinilor 
ale primului an al actualului cincinal, 
stadiul realizării obiectivelor din p'.a- 
investiții social-culturale pe ncest an 
doză de energie se acționează în această

— Am dori să legăm firul 
convorbirii cu dv. pornind de 
la stadiul realizării lucrărilor 
social-culturale din planul Gru
pului pe acest an. Ce ne puteți 
relata în acest sens ?

— Mai avem de predat de 
acum încolo 299 de apartamen
te din planul pe 1971. Sta
diile do execuție corespund in 
general; din apartamentele ce 
le mai avem de predat sint in 
lucru blocul C 3 cu 80 de apar
tamente la Lupeni, care in pre
zent se află cu panourile mon
tate la parter în proporție de 
60 la sută; la Vulcan blocul 
B 1 cu 66 apartamente unde 
se execută zugrăveli, vopsitorii, 
parchetare și alte lucrări de 
finisaj, precum și blocul 13-A 
cu 22 apartamente avind zidă
ria complet terminată și unde 
se execută acum terasa, iar 
peste cîteva zile se vor începe 
tencuielile interioare; la Petro
șani — blocul E-3-2 cu 100 a- 
partamente se află cu execuția 
în faza lucrărilor interioare 
(tencuieli, zugrăveli). In fine, la 
Petrila avem în lucru, în faza 
betoane elevație, blocul

asamblcază un nou tip 
de mobilă de către echipa <le 
limplari condusă do Emeric 
Brosoy de la I.l.L, Petroșani.

Pregătirea 
propagandiștilor

Cabinetul municipal 
partid Petroșani aduce la 
noștința celor interesați 
astăzi, marți, 19 octombrie, Ia
ora 17,30, are loc, în sala 
mică a Casei de cultură a 
sindicatelor, pregătirea propa
gandiștilor din învățămintul 
de partid din Petroșani, Pe- 
trila, Aninoasa și Banița.

Tot in această zi, la ora 18, 
in sala clubului sindicatelor 
din orașul Lupeni va avea 
loc pregătirea propagandiș
tilor din învățămintul de 
partid din localitățile Lupeni 
și Uricani.

In scopul ridicării nivelului 
pregătirii Bubinglnerllor, prin- 
tr-o altă hotărire a Consiliului 
de Miniștri n fost mărită du
rata studiilor la trei ani pentru 
cursurile de zi și la patru ani 
pentru cursurile serale.

Pre vede die hotăriiii 3( 
că și pent.ru studenții 
I—Iii afhți în curs de 
rizare.

Prelungirea duratei de 
rizare va permite
subinglneri să dobîndeascâ cu-

noșlințe teoretice și practice 
privind conducerea, organizarea 
și desfășurarea procesului de 
producție, astfel ca la absol
vire să poată fi integrați ime
diat în producție, ca specialiști 
cu muncă indnoenden(ă.

(Agerpres)

Șe<lin(ele comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

In cadrul lucrărilor ce le re
vin, comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale au 
continuat examinarea secțiuni
lor Planului de stat de dezvol
tare economică și socială a Re
publicii Socialiste România pc 
perioada 1971-1975,

întrunite în ședință comună, 
Comisia pentru industrie, con
strucții și transporturi, Comisia 
pentru agricultură și silvicul
tură. Comisia pentru consiliile

populare și administrația de 
stat, Comisia pentru sănătate, 
muncii și asigurări sociale și 
Comisia juridică au examinat 
Proiectul de lege privind jnca- 
drarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile so
cialiste de stat.

Comisia pentru agricultură și 
silvicultură a luat în discuție 
Proiectul de lege privind pro
ducerea, folosirea și controlul 
calității semințelor și materia-

lui ui sădilor. De asemenea. Co
misia economico-financiară și 
Comisia pentru industrie, ,-on- 
strucții și transporturi au ana
lizat Proiectul de lege cu pri
vire la gospodărirea fundurilor 
fixe, resurselor materiale și a- 
provizionarea tehnico-m.aterialfi, 
iar Comisia juridică a dezbătut 
proiectul dc lege cu privire la 
cetățenia română.

Lucrările comisiilor continuă. 
(Agerpres)

îmbunătățiri aduse Legii privind controlul 
provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, 

care nu au
efi-

fost dobindite

perioadă pe șantiere pentru a ridica ștacheta 
rezultatelor în construcția blocurilor de lo
cuințe și a celorlalte obiective social-culturale 
la înălțimea prevederilor și a angajamentelor, 
a posibilităților maxim valorificate ? Răspunsul 
la aceste întrebări, dominante la ordinea zilei, 
a fost subiectul 
un redactor al 
inginerul șef al 
lui. al T.C.D.

In vederea apărării mai 
ciente a intereselor societății 
împotriva acelora care manifes
tă tendințe de înavuțire străine 
eticii societății noastre și prin
cipiilor de echitate socială, prin- 
tr-un recent decret al Consiliu
lui de Stat au fost aduse unele 
îmbunătățiri Legii privind con
trolul provenienței unor bunuri

ale persoanelor fizice, care nu 
au fost dobindite în mod licit.

Astfel, în scopul realizării •Li
nei mai mari operativități în 
cercetarea cazurilor de aseme
nea natură, controlul provenien
ței bunurilor se face de către 
comisii ce funcționează pe lingă 
judecătorii și nu pe lingă tri
bunalele județene. In felul a-

:esla comis ei 
du locul de 
deșfășuiat 
controlului, are posibilități spo
rite dc a strînge, într-un ter
men cit mai scurt, probele ne
cesare stabilirii situației. In a- 
celași scop, s-a prevăzut ca re-

fiind mai aproape 
muncă unde s-a 

activitatea supusă

(Continuare in pag. a 4-a)

dialogului avut zilele trecute de 
ziarului cu

Grupului de
tov. loan Sitescu, 
șantiere Valeu Wiu-

cu 31 apartamente, urmînd să 
înceapă zidăria.

In afară de aceste lucrări, 
mai avem la Petroșani blocul 
H 2-1 cu 40 apartamente ri
dicat in roșu și unde se exe
cută terase și tencuieli inte
rioare, iar la Vulcan blocul 13-B 
cu 22 apartamente ridicat 
roșu șî la care urmează să 
execute tencuielile interioare, 
xistă posibilitatea ca blocul 
cesta din urmă să fie dat 
folosință peste plan.

— Să înțelegem că desfă
șurarea lucrărilor, stadiul exe
cuției vă mulțumește întruto- 
tul ?

— Nu. N-am spus asta. Mai 
avem rezerve in a aprecia pe 
deplin pozitiv o latură sau alta 
a activității noastre.

— Anume ?
— De pildă, nu ne poate 

mulțumi ritmul de execuție, si
tuația, mai grea, să zicem așa, 
a lucrărilor la blocul D-10 cu 
31 apartamente de la Petrila 
și C-3 cu 80 de apartamente 
de Ia Lupeni. La aceste lucrări 
avem rămineri în -urmă față de 
grafice și trebuie să ne con-

in 
se 
E-

așa felcentrăm în 
cit să imprimăm un ritm foar
te alert de execuție pentru a 
putea da gata cele 111 aparta
mente în timpul de două luni 
și jumătate rămas din acest an.

— Concret, prin ce măsuri 
acționați ?

— De exemplu, pentru im
pulsionarea lucrărilor la blocul 
C-3 Lupeni, conducerea Grupu
lui a luat măsura expresă de 
a se executa toate panourile de 
prefabricate pînă la 15—18 oc
tombrie; să se meargă în po
ligon cu un ritm de f>0 panouri 
producție pe zi. La C-3 se lu
crează în două schimburi pre
lungite a 11 orc fiecare, ceea 
ce permite ca în fiecare zi să 
se monteze 60 de panouri. Pen
tru vehicularea acestor panouri 
— în număr sporit — de la 
Livezeni la Lupeni, au fost 
concentrate utilaje de transport 
corespunzătoare atît în ce pri
vește numărul cit și capacita-
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Din nou, în actualitate, o Coordonate hunedorene

la Casa de cultură
Autodesființată în urmă cu 

mai mult timp (din motive a- 
supra cărora nu e cazul să se 
insiste), orchestra simfonică a 
Casei de cultură din Petroșani 
revine din nou în actualitate. 
Prezența acestei formații — au
tentică reprezentantă a artei e- 
levate — in peisajul spiritual al 
Văii Jiului, era mai mult decit 
necesară. De aceea, ne-am bu
curat aflînd că, zilele trecute, 
cu ocazia .ședinței" inaugurale 
a activității acestei formații ar
tistice de amatori s-au pus ba
zele unui comitet conducător 
(președinte fiind ales, în unani
mitate/ Nicolae Medișan), s-a 
stabilit repertoriul după care, 
sub bagheta dirijorului Ticu V. 
Lucaciu,' se vor desfășura re
petițiile, a fost fixată ziua în 
care entuziaștii amatori vor... 
forța porțile adevăratei arte. 
Am fost informați, de aseme
nea, că cei cărora li s-a trimis... 
prima invitație au răspuns cu

plăcere și încredere 
iul orchestrei, și-au manifestat 
dorința expresă de a contribui 
la crearea renumelui formației.

Cu această ocazie, ne expri
măm convingerea că forurile 
în drept — Consiliul munici
pal al sindicatelor, conducerea 
Școlii populare de artă și cea 
a Școlii de muzică și arte plas
tice (respectiv, prof. Gheorghe 
Popa și prof. Teodora Jurca) — 
vor înțelege că sprijinul lor 
multilateral este cerut cu acui
tate, că viitoarele succese ale 
orchestrei simfonice (al cărei 
fundament a fost pus) vor pu
tea fi socotite și o... reflectare 
a activității lor.

Sperînd că, în curînd, citito
rii vor avea prilejul să leotu- 
reze... primul reportaj de la pre
gătirile orchestrei simfonice pe- 
troșănene, rămînem în aștepta
rea întâiului contact cu publi
cul.

Succes!
pag. a 3-a)(Continuare in

CADRU DE AFIRMARE
A INIȚIATIVEI Șl PASIUNII

Conducta care va 
rija“ apa potabilă de la 
barajul Valea de Pești 

localitățile

Foto î Ion LEONARD

In actualul cadru organizato
ric creat pentru a asigura con
tinua perfecționare a exercitării 
puterii locale de stat prin strin- 
gerea legăturii consiliilor popu- 

'îare cu masele de cetățeni, co
misiilor permanente le revine 
sarcina unor instrumente de lu
cru de evidentă importanța, ca
pabile să desfășoare o activita
te operativă, să pună in valoa
re inițiativa cetățenilor, pasiu
nea Și dorința lor de a contri
bui la îmbunătățirea vieții eco
nomice, - sociale și culturale a 
fiecărei localități. Pornind de 
Ia imperativul lărgirii cadrului 
de pârtie.pare a maselor Ia re
zolvarea problemelor curente 
.și de perspectivă, comisiile per
manente care activează pe raza 
orașului Vulcan, îndrumate în
deaproape de comitetul execu
tiv al consiliului popular oră
șenesc. și-au axat activitatea pe 

, coordonatele unor permanente 
consultări, a unui permanent
dialog cu cetățenii, acordind ast- 

al doilea înțeles, 
metaforic, conți- 

și caracterului lor 
cu activitate

fel un
oarecum 
nulului 
de comisii 
permanentă. Pe făgașul urior a- 
sidue preocupări, rezultatele po
zitive nu au întârziat. Și, după 
pum se petrec lucrurile de obi-

cei, din primele rezultate 
decurs următoarele, activitatea 
comisiilor fiind vizibil amplifi
cată printr-o tot mai largă parti
cipare cetățenească.

Fără a minimaliza importan
ța uneia sau alteia dintre comi
siile permanente al orașului 
Vulcan, exemplele reținute de 
noi le vom înșirui după cum 
ne-au fost relatate, la fața l°_ 
cului. La încercarea de a acuza 
ordinea subiectivă a enumerării, 
pornind de la ideea că toate 
acțiunile sînt la fel de utile, de 
a înscrie ca o constatare gene
rală faptul că toate cele șase 
comisii au activat deopotrivă, 
sîntem nevoiți să alăturăm și 
constatarea organului puterii lo
cale de stat, care, situîndu-se 
pe linia continuei exigențe, con
sideră că nu au fost epuizate 
posibilitățile de afirmare a co
misiilor, că sînt posibile, în 
viitor, rezultate și mai bune.

Sint unanim recunoscute — 
ni s-a relatat la consiliul popu
lar orășenesc — rezultatele co
misiei pentru comerț și coope
rație. Animată de președintele 
ei, tov. Petru Ripa. și de alți

anchetă

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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In pauza de masă, la punctele
alimentare din întreprinderi

Creșterea continuă a nivelului 
de trai al populației din patria 
noastră — țelul suprem al po
liticii partidului și stalului — 
este marcată pe toate planurile. 
Mai multe locuințe — confor
tabile, moderne —, mai multe 
bunuri de larg consum — de 
calitate mereu crescîndă —, un 
sporit volum de muncă, un ve
nit an de an superior în fieca
re familie. Toate aceste compo
nente ale bunăstării generale 
a oamenilor muncii — și numai 
ale lor, ale acelora care mun
cesc —, sînt de mult fapte 
diurne, intrate în cotidian, nu 
mai constituie secrete iau nou-

Am trecut, 
pe la mai

lăți pentru nimeni, 
în ultimul timp, 
multe exploatări miniere, prin 
alte unități economice din mu
nicipiu și peste tot am consem
nat fapte de muncă .și de viață 
de profundă rezonanță. Oricine 
trece azi pe la exploatările mi
niere Uricani, Vulcan, Lonea, 
Dîlja. va putea face, fără difi
cultate, o comparație între con
dițiile sociale do acum 20 de 
ani, de exemplu, ale minerilor 
și cele de azi, în complexe ad
ministrative moderne, cu atelie
re și laboratoare, cu băi și ves
tiare, cu puncte sanitare și 
chioșcuri de ziare, cu unități a-

limentare proprii. Toate acestea 
atestă grija deosebită pc care 
partidul și statul nostru o poar
tă activității productive și vie
ții minerilor, tuturor oamenilor 
muncii.

In contextul actual al efer
vescenței muncii și al ritmului 
accelerat de viață, în condițiile 
luptei permanente a omului cu 
timpul, bufetele dc întreprinde
re — sau punctele alimentare, 
sau... indiferent ce nume poartă 
(în fond nu denumirea lor con
tează) — au devenit o necesi
tate absolută, constituind și ele 
una din componentele generale

ale nivelului de trai al popu
lației. Am avut in atenție a- 
ceste unități de deservire în 
urmă cu cîteva zile, cu prile
jul unui raid-anchetă efectuat 
în mai multe întreprinderi eco
nomice de pe raza municipiu
lui Petroșani. Constatările le 
vom consemna în rîndurile care 
urmează, în dorința ca factorii 
răspunzători să le aibă, la rîn- 
dul lor, mai mult în atenție, 
spre mulțumirea generală a sa-

1

PARCUL DISÎRACJIV
CHIZID

Hunedoara. Vedere din centrul nou al orașului

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Deolul Chizidului, de pe ca
re se admiră panorama vas
tului combinat siderurgic și se 
îmbrățișează din priviri citade
la muncitorească a Hunedoa
rei a devenit de puțină vreme 
o modernă și binecunoscuta 
bază de agrement.

Prin grija organelor locale 
de partid și de stat, la liziera 
pădurii de pe Chizid a fost 
conceput și realizat un verita
bil parc de distracții și recre- 
ere pentru zecile de mii de co
pii ai siderurgiștilor și construc
torilor hunedoreni. Salariații 
întreprinderilor și instituțiilor, 
mai cu seamă tineretul, au sub
scris entuziast la materializa
rea acestei idei, prestind aici 
timp de cîteva luni mai bine 
de 600 000 ore de muncă pa
triotică.

Devenind realitate intr-un 
răstimp foarte scurt, parcul de 
distracții și agrement este un 
punct ce polarizează timpul li
ber al hunedorenilor. Atrage 
în primul rind un teatru de va
ră cu 500 locuri, amplasat in
tr-un splendid patrulater in pă
durea de stejari seculari. A- 
poi, in cadrul celor 5 hectare 
cit măsoară zona de agrement, 
la loc de frunte se situează 
parcul zoologic. Ocupind cir
ca două hectare, parcul a și 
fost populat cu numeroase spe
cii de animale. Sint prezenți 
aici urși, vulpi, capre negre, 
ciini Dingo, fazani, cocoși de

munte ele, iar pe măsura ter
minării amenajărilor porcul se 
va îmbogăți cu noi specii de 
animale.

Beneficiarii principali ai pa: 
cului sint, firește, copiii ! 
adolescenții. Ei au la dispoziți 
un trenuleț cu locomotivă Di
esel și 6 vagoane care-i plim
bă la liziera pădurii pe o linie 
de aproape o jumătate de ki
lometru. Vine apoi la rind car- 
tingul, O pistă special amena 
jotă și citevo carturi stirnesc 
tineriTor hunedoreni pofta de a 
deveni incă de pe acum ași ai 
volanului. Un labirint ingenios 
construit pune la încercare per 
spicocilatea copiilor. în timp 
ce toboganul și balansoarele ii 
imbie la neastimpăr. Și, desi
gur, după toate acestea, butu
ruga, ciupercuța, potcoava, fo
ișorul și crama — unități co
merciale miniaturale aprovizio
nate cu bunuri de tot felul - 
astimpără copiilor și însoțito
rilor lor - foamea, setea, do
rul de jucării.

Intrată in patrimoniul urba
nistic al Hunedoarei, baza dis
tractivă și âe agrement de pe 
Chizid răspunde unor vechi și 
justificate cerințe ale hunedore- 
nilor, constituie încă o expre
sie a grijii partidului și statului 
pentru îmbunătățirea condițiilo> 
de viață ale siderurgiștilor, con
structorilor și familiilor lor.

C. MORARU

pent.ru
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FOTBAL, DIVIZIA A
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Crișul Oradra
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Cel ce-a fost 

MIHAIL 
SADOVEANU

II
I
S I

1. I T.A.
2. Dinamo
X Steaua
AS. ( Bacău
X SI catol roșu
fi. .1 ' Cluj
7. A.S.A. Tg. Mureș
K IVtrolu]
X Jiul

IU. Rapid
11. Farul
IX Universitatea Craiova 
tX b C Inteș
14. Folitehnira
15. C.F.R. Cluj 
ifi. Grisul

Etapa
Politehnica -
A.S..A
Steagul roșu
F C. Argeș 
Steaua
C.F.R. Cluj
Farul
S. C. Bacău

7 4 3 0
7 4 2 1
7 3 4 0
7 4 12
7 3 3 1
7 3 2 2
7 2 4 1
7 4 0 3
7 15 1
7 3 13
7 2 2 3
7 2 2 3
7 3 0 4
7 0 3 4
7 0 2 5
7 0 2 5

1!»— !fi 11
13— 7 10
II— fi 10
14— 8 3
9— fi 9

15— 9 8
4— 6 8
5— 8 8
4—4 7
8— 9 7
9— 9 6

11—11 fi
9—14 fi
7—16 3

viitoare
Jiul
l nivcrsitatca Craiova
V.T..A.
Petrolul
Rapid
.1 * Cluj
Dinamo
Crișul

JIUL
Da. acceptăm intr-un fel o- 

pinia unor prea înflăcărați sw- 
ixîiicri ai Jiului, potrivi căreia 
. bitru) V. Dumitrescu din Bucu- 
icști Ircbu . să presupună că, în 
inin. 85, cînd Tonta a înscris 
prinlr-un șut puternic și pla
sat, Ghită a, f. putut să-și si
muleze un accident, aderăm 
chiar la idcca oâ. la o intrare 
deloc forțată în careul băcăua
nilor a lui Mulțescu, conducă
torul jocului ne puica servi prin 
bunăvoință un penalii, dar asta 
nu înseamnă că, în totalitate 
putem fi în stare să permutăm 
vina semieșccului de duminică 
de pe spinarea jucătorilor Jiu
lui |x' cea a arbitrului... Nu, nu 
V. Dumitrescu ne-a frustrat d< 
o victorie, ci coechipierii lui 
Libardi șj Peronescu, întregul 
angrenaj jiulist se face vinovat 
de cedarea prea mărinimoasă a
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I 
i
I
I 
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Al 4-lea punct CEDAT 
acasă ! Ar trebui să-mi fie. 
vorba aceea. perpendicular 
de ce gindesc ALȚII dar cu 
arunc, «ici. acum, o vorbă : 
XI E BINE. Și nu \a fi u- 
șor. De undeva se zărește lu- 
iu! lamei unui cuțit pe care 

nu l-am vrea deloc apropiat 
osului ca-n campionatul tre
cut. 0 .Statuarul DEM- 
HROVSCHI — fotbalistul ra- 
sat. de mare clasă — nc-a a- 
părut duminică, de cîteva ori. 
privindu-| cu pleoapele între
deschise. ca un superb pur- 
singe căruia încă nu i s-a pus 
zăbala, elegant și dezlănțuit 
pe-o câmpie înverzită și sin
gur. singur.» @ ..Rapidule- 
tuV din nou n-a rezistat 
_• omplexului' craiovean : mi
litarii și-au împărțit, frățește, 
punctele: Crișul nu poale în
vinge nici o echipă de divizia 
A (repet Crișul. să nu se 
creadă altceva...): Dinamo a 
ciștigat din 11 m : înaintea 
turului 2 al confruntărilor e- 
uropene. V.T.A. este ca de o- 
bioci in mare formă : Petro
lul — fără jucători de divizia 
A — ciștigă totuși... : Der- 
bv-ui codașelor s-a terminat. 
< um e firesc nedecis ; 2—2 ;
# A.S. Știința Petroșani, sec
ția handbal, lot corespun
zător valoric, caută de ur
gență. convenabil, un POR
TAR DIVIZIONAR, descântat, 
norocos și_  ceva mai bun
decât prezentatorul de mo
dele Bocănici. Altfel — cred 
că vă daii seama — drumul 
e știut! • Handbalistele

(vorba vine!) de la Școala 
sportivă — Mariana. Sonia, 
Zoc și toate celelalte — erau 
duminică dimineața ca niște 
FRUNZE DE ARȚAR sân
gerii, smulse din culcușul lor 
sezonier și duse de valuri in
certe, fără putință de opozi-

tice de efect, demne de un o- 
devărat pasionat al „sportului 
monarh*, fț In .Săptâmîna* 
nr. 45, G. Mitroi încearcă să 
ridice vălul intunceat de pe 
..cazul- fotbalistului tOROA- 
CHE. portarul nr. 2 al Ro
mâniei. Deocamdată ne vor-

NOTE 
PE

neva îmi spunea că altădată 
au jucat și mai slab. Tot ce 
e posibil. Oricum, cred că 
altceva așteptăm ! f De la 
Arad, unde echipa sa a fost, 
pur și simplu, pusă cu botul 
pe labe, portarul Vasile 
STAN a trecut prin Petro
șani. Să se mai întâlnească 
și el cu prietenii, cu cei <in- 
gă care s-a lansat. Mi-a spus 
că e tatăl unei fetițe. Să-i 
trăiască ! £ In .Sportul" - 
săptăminal.o tabletă „CRAM
PON'. E susținută de poetul 
Adrian Păuncscu. Și e foarte 
bine scrisă, cu piruete stilis-

bește doar de pe... malul ie
șean a| „dosarului". Să ve
dem în continuare. £ A a- 
pârut in librării — „FOTBAL 
CI PÎINE* de Ncagu Radules
cu. O carte care se poate des
chide oriunde șj se poate cili 
de Ia orice pagină, căci „si 
fotbalul se consumă oricind și 
cu aceeași poftă (a și pâinea 
noastră cea de toate zilele" 
Citez încă ceva -Vezi dum 
nea ta. doctore, fol halul ăsta, 
marijuana asta nu o dau pe 
o farmacie întreagă. E un 
fenomenal medicament n) se 
colului nostru. Vindecă, pir- 
dalnicul. asteniile, melanco
liile de primăvara și toamnă, 
învinge aripa cu lot alfabe
tul ei de virusuri, face con
curență activă gcrovitalului. 
tonifică anemiile acute, des- 
(epenește reumatisme și atro- 
ze, ventilează total sistemul 
învechit de aerisire al bron
hiilor și pe noi. hipotensiviî, 
ne obligă să jucăm sârba po
pii sau ..ca la Breaza" in 
tribune-." @ C.S.M. REȘIȚA 
a ciștigat și la Hunedoara. 
S-a mizat pe-o „mină" marc, 
in cetatea oțelului de pe Bir- 
zava. Pe mina priceputului 
antrenor L Reinhardt.

Bravo |or !
Y. ZET
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— S. C.
celui dc-al 4-lea punct pe teren 
propriu adversarilor. Echipa 
antrenai;! dc Eugen Iordache, 
se poate spune cti ntîna pc 1- 
nim.i, a dorit cu ardoare dumi
nică victoria, s-a zbătut pentru 

< o obține, s-au consumat mul
te energii în „focul bătăliei" 
punctelor. Dar. oare e dc a- 
junsE dc ajuns să tc fră- 
mînți în teren dar să nu le an
gajezi intr-o luptă directă pe 
poartă pentru străpungerea ți
nui zid definitiv nemăicstril 
construit, pentru „demolarea" 
unor exagerate pretenții, e dea- 
juns să trimiți spre poarta unui 
-c il-queper în maximă formă 
o avalanșă dc șuturi (obligîn- 
du-i să se ..înscrie Ia cuvînl” și 
pe cei patru ultimi apărători) 
eînd în avanposturi există patru 
jucători cu pretenții de alacanți. 
responsabili cu golul, care nu- 
și asumă riscul pătrunderii per
sonale și așteaptă... .’ Da, e ade
vărat, aparent Jiul a jucat bine, 
a fost în permanență. 90 de mi
nute, stăpîh pc situație, menți- 
nîndu-și 99 la sută din durata 
meciului adversarul masat în 
propriul careu, obligat la e 
strictă defensivă, dar la fel de 
adevărat este și faptul că doar 
internaționalul băcăuan Dem- 
brovschj șî-a permis să se an
greneze de unul singur în lupta 
corp la corp, calitate indispen
sabilă unui înaintaș care se res
pectă, și nu mult i-a lipsit (doar 
imprecizia) să înscrie. în min. 
65 și 76 — șuturi barate, cu 
mai multă sau mai puțină pre
cizie, de către Suciu.

Este o realitate evidentă : 10 
ora actuală, în echipa Jiu) nu 
există un jucător (hai să nu-i 
mai zicem atacant, pentru că 
acesta este post și nicidecum 
predilecție — chemare) care să 
fie cît de cît descurcăreț în fa
zele dc poartă. Ceea ce este 
trist, e altceva (pentru că nu se 
poate căuta acum, aiurea ata
cantul ideal 1) și anume că ni
meni din a'-tuala echipă nu-și 
propune măcar $ă devină ata- 
lanlul descurcăreț de care, ca

BACĂU 0-0 împlinirea unui deceniu de l.> mo.irUm titanului proze. 
™n’Șn'--di censHtoie un prilej le ,di,„ă n^l.tath- ,i vibrantă

Pentru prima oară în acest 
campionat, speram ca echipa 
studenților din Petroșani să ob
țină o victorie categorică, fără 
emulii, fără teama de a pierde 
un minimum avantaj in ulti
mele secunde ale partidei. Dar. 
culmea! Atunci cînd se părea 
că absolut nimeni și nimic nu 
vor putea stopa presupusul ga^ 
lop de sănătate al lui Cosma 
el comp înspre un succes cit 
fie di facil, puținii spectatori 
prezenț i în tribune a^eou să 
constate că nici cel puțin zeița 
Fortuna nu dorește să cocheteze 
ra studenții. „Fenomenul" este 
ilustrat cu destulă fidelitate de 
sourui de egalitate înscris pe 
foaia de arbitraj la capătul u- 
nuj joc ce a reușit, totuși, să 
mențină atenția publicului în
cordată.

Era normal un asemenea re
zultat ? Dupâ modul în care

tie aer, arc nevoie echipa ale 
cărei culori )c apără. Au fost 
utilizați, pc cele două posluri 
centrale ale cuplului „spărgă
torilor” de fronturi, mai mulți 
jucători. Formula ideală n-a 
fost încă găsită. Cînd va fi, nu 
știm. Ceea ce știm este că, pînă 
acum, după 7 (șapte) meciuri 
din actualul campionat, doar un 
singur înaintaș jiulist (debutan
tul în A. Stoian) a reușit sâ în
scrie un gol. Și-au mai jucat, 
la înaintare, și Peronescu și Li
bardi și Cotonnani și Naidin și 
Mulțescu și E. Georgescu și 
Stoian. Slerilitaic. sterilitate — 
dar nici chiar așa...

Ci te vă cuvinte despic desfă
șurarea meciului celor... 18 cor- 
ncre. La fluierul arbitrului, se 
aliniază la centru următoarele 
formații : JILL: Suciu — Geor
gescu, Georgevici, Ștokcr, Ton
ta — Dodu. Libardi — Pero
nescu. Mulțescu, Stoian, Naidin; 
S. C. BACAV: Ghiță — Kiss. 
Catargiu, Vclicu, Comănescu — 
V'âtafu, Sinăuccanu — Mioc, 
Dembrovsclii, Rugiubei, Florea. 
înaripată de o entuziastă ..ga
lerie", echipa locală se aruncă 
furibundă în «tac, atacurile sale 
rostogolindu-se unul după al’-u) 
— toate însă purtînd pecetea 
neclarității — înspre poarta lui 
Ghiță, decis să nu se lase bă
tut. Se șutează la poartă mult 
dar, vai, cit de imprecis! Spi
cuim cîteva situații j în min. 
11, Dodu își trimite prima 
..ghiulea’ spre intimidarea ad
versarului ; in min. 12. același 
Dodu, în prima fază, apoi 
Peronescu, doar de la cîțiva 
metri, trag în portar; min. 13, 
îl încearcă pe Ghiță, mai întîi 
Mulțescu apoi Tonca ; min. 18, 
Mulțescu îl face „praștie" pe 
Ghiță printr-un splendid șut — 
bombă ; min. 23, Georgevici tra
ge de la 45 m : min. 29. Libardi 
e pe punctul de a înscrie dar 
Kiss salvează în extremis, in 
corner; min. 27, o combinație 

-Reușită în careu! băcăuan. Mul- 
jescu, ultimul pe ruta mingii, 
irimTle balonul din întoarcere

în portar. încep cornerclc să 
curgă abundent... Peronescu c 
mereu solicitat în cele două col
turi, spre puarto ]ui Ghiță trage 
și Ștokcr și in min. 37 o dată 
eu „bomba” lui Georgescu ne
am bucurai nolind — cu excep
ția porl-aiajlul Suciu — întrea
ga echipă a Jiului șutînd spre 
gol ! Degeaba ! Ce-a făcut în 
toată această perioadă S.C. Ba
cău ? Joc strict destruCtiv, a- 
pârare supraaglomerată, mingi 
in tribune, corncrc acordate fa
cil. In tot cazul, Suciu n-a fost 
deranjat, pînă în min. 51 (du
pă jxiuză, deci), decît de cîteva 
mingj trimise acasă de apărăto
rii jiuliști. Situație dătătoare de 
speranțe și optimism la pauză...

La reluare, meciul are aceeași 
marcă, alura se păstrează, rit
mul atacurilor nu scade deși 
Dodu și, în special, Naidin dis
par complet din joc. Contraa
tacurile echipei din Bacău, atit 
de timide în prima repriză, în- 
cep să devină mai însuflețite, 
Dembrovschî își etalează în 
cîteva scurte momente marea 
clasă. In min. 57, Mioc scapă 
(cine știe cum ?!) singur, cen
trează la Rugiubei dar Suciu ie
se și reține sigur. iese 
apoi Florea și intră Fană 
și în min. 59 Georgescu șutează 
puternic, Kiss vrea să-și... ajute 
adversarii dar nu-i decît o... 
autobară**. Jocul din nou se în
verșunează. Jiul insistă. Intră 
tlrmeș în locul lui Dodu. învăl
mășelile in careul băcăuan se 
întețesc, mingea umblă, *se plim
bă pe capete Ghiță scoate un 
balon din „pinza păianjenului" 
vine primul gol... de aer, pe 
drept anulat, notăm ..bara" lui 
Libardi din min. 75 și. ulterior, 
faza din min. 85. al doilea gol... 
de aer al Jiului (deocamdată 
arbitrul e suveran, nu ?) Și cam 
atât...

S-au remarcat, intrucîtva : 
Libardi, Peronescu plus apăra
rea imediată a Jiului. Demb’rov- 
schi, Velicu. Vătafu și Catargiu 
de Ia oaspeți,

Viorel TEODORESCU

emoțx- ix-nlru inlrraga n-ja-lra „pinhi.dil.ilc in care pcrsi-l.'. 
Ino* irnaiinrc marelui ru-ii5) a, i masiva <u voce.,
domoaia v țravâ, cu privirea tri n.sO n istoric cu gindul ț. 
SÎmtirrci ____ _ : ’. .simțirea de-a pururi ancorate in l.m, poporului triillo’r 
gurile Dunării.

Vlăstar al unei familii de oameni 
înfipte in pământul situai intre Jiu și 
vcunu ---------* 5 ; ■
tUor, a legendelor și basmelor 
a bunicului de la Verșeni „ ..... .
<aic au făcut să încolțească in sufletul să, 
dc istorii și *>arul neprihănit de vrăjitor ; 
mânesc.

Cu acești anonimi ai (Toporului său. <-.i 
întregul tezaur al sufletului lor colectiv, 
artist o permanentă legă'ură

ti rădăcini adine 
..... ,- -,-J Moldovei. Sado-

• i crescut în vraj«j fantastică și misterioasă a puveș- 
u„__. ,jUZi)e jjin gUra sa]c

sau a altor investitori anonim, 
îu șuvoi neistovj' 
aJ cuvintului ro- .

-ire i-au transmis 
i păstrat marele 

și lor le-a închinat cea mai 
mare parte a eposului său. Prin lumina operei sale artiș

ÎNAINTE
Am încercat să pătrundem 

în .intimitățile” teamurilor 
aveau să se lanseze intr-6 
confruntare aprigă pe tei;eriul 
de joc. Am interpelat pe 
cîțiva din jucători, plus pe cea 
doi antrenori principali, in dor 
rința de a afla păreri despre 
jocul pe care, cu toții, la uni
son, aveau să-l numească „o 
grea piatră de încercare".

Primul ieșit în caie. Eugen 
Iordache, antrenorul jiuîiști- 
lor : „Victoria ne va aparține 
nouă fără nici o dișcuție. A 
sosit timpul să mai ciștigărp 
și noi acasă, că prea am rit- 
sipit punctele* (declarație 
foarte optimistă și, credem, 
firească pentru postura pri
mului nostru intervievai. A 
fost, să-i spunem, o primă 
„asigurare" a mult visatei 
noastre victorii, aici unde nu 
cu mult timp in urmă Luces- 
cu et. compania capotau fără 
drept de apel). Victorie pe 
care o dorea din suflet și 
mezinul echipei, Mulțescu: 
„Spargem gheața. Mă simt îh 
formă mare, cu Libardi și 
Peronescu, mă înțeleg foarte 
bine și, dacă se va juca pe 
jos, cu siguranță că vom în
scrie" (dacă..., dar din păcate 
temerile parțiale ale acestui 
tinăr înaintaș, referitoare la 
-altitudinea" mingii pe par
cursul celor 90 de minute nu 
erau neîntemeiate). Și ‘ mai 
circumspect s-a dovedit apă
rătorul „buturilor" petroșăne- 
ne, Suciu : „Jocul va fi foarte 
greu. Sînt convins că bă
căuanii astăzi vor lupta pen
tru cel puțin un punct. Dar 
totul depinde dc înaintarea 
noastră. Cu cit se dă gol mai 
repede, cu atit victoria ne va 
surîde mai rapid. In ceea ce

MECI

ȘTIINJA PETROȘANI -
s-au desfășurat ostilitățile, da. 
Încercăm să căutăm un „vinoxut” 
a; redării unui punct de mare 
preț în această confruntare. Cert 
este că vina aparține >n primul 
rînd echipei noastre. Putem ar
gumenta această afirmație cu 
ajutorul unei microslatislici al
cătuite după recapitularea celor 
intimplate pc teren in cele 60 
de minute de joc : din cele 23 
șuturi pe spațiul porții lui Bă
căniei. 15 s-au oprit în plasă, 
aproape jumătate din numărul 
golurilor Științei au fost înscrî- 
-e din lovituri dr la 7 m (ace
lași autor, Lupui) ; in repriza 
secundă principalul trăgător de 
la 9 m, Mastici a fost complet 
neutralizat datorită stereotipiei

acțiunilor de atac; în tot me
ciul gazdele nu au încris nici 
un gol din poziție dc pivot ; a- 
păranea a lăsat culoare largi 
deschizînd adevărate bulevarde 
l>e cane sibienij s-au plimbat cu

mă privește, mă voi strădui 
să nu scot niciodată mingea 
din plasă. Cam atât deocam
dată, in rest..." („am văzut 
noi ce a fost. Suciu nu a scos 
mingea din plasă deși o dată 
era cit pe-al ci s-o facă. A a- 
vut o intervenție salutară.

• înaintarea insă nu a marcat.
Nici „surâsul” victoriei nu

• l-am văzut încă).
In tabăra opusă. Denibrov- 

schi, Vătafu și antrenorul 
Petre Rădulescu, au un sin- 

:gur gînd : dacă nu marcăm, 
- nu e nimic, numai să nu pri- 
'mim ! (cu alte cuvinte mol

dovenii visau un 0—0 și cum 
uneori visurile sini realiza
bila..).

Revenim în mijlocul corn-, 
>a lan ți lor, la sfîrșitul epui

zantei „bătălii". „Itinerar! ui" 
nostru are traseul invers ce
lui premergător întâlnirii 
Motivul — e lesne de înțe
les. A acorda interviuri în 
postură de semiînvingător pe 
teren străin convine oricui, 
cu atit mai mult unui jucă- 

t tor a cărui statuie poale fi 
admirată astăzi, și oricind. 
în țara aztecilor. Em. Dem- 
brovschi: „Meciul a fost greu. 
Vm fost dominați în perma
nență de o echipă care, în 
4 jocuri acasă, nu a învățgt 
să dea cu un gol mai mult 
decât adversarul și toate as
tea în ciuda unui joc frumos 
pînă în careul mare. Mă 
bucur mult pentru acest 
punct și dacă Suciu nu plonja 
inspirai în ultimele minute 
ne întorceam acasă cu două 
puncte, deși după aspectul 
jocului nu meritam acest ca
dou oferit tot de... înaintașii 
din Petroșani. Mi-au plăcut 
mult Ghiță, Catargiu, Sinău-

ceanu, Dodu și Libardi” 
(Mare sportiv acest „Dembo" !). 
Căpitanul echipei din Bacău, 
Vătafu iradia de bucurie. 
„La pauză am pus pariu că 
nu ne bal. Și, uite, am avut 
dreptate. Cum au crezut ei 
că vor da gol jucînd pe sus, 
zău nu înțeleg". (Nici noi !).

In cabina gazdelor, tăcere 
mormîntală. Din eînd în cînd, 
cile un reproș adresat unuia, 
sau altuia (la ce-o fi aju- 
tind ?). Revenim la aceiași 
interlocutori. Trist, Suciu, 
mi se adresează pe un ton 
mai mult rugător : „Spune, 
tovarășe, ce să fac eu acolo 
în poarta ? Să dau de acolo 
gol ? Noi nu avem om care 
să nimerească în 90 de mi
nute culoarul cel mai potrivit 
pentru trimiterea mingii în 
plasă. Petre și Marin (n. n. 
— Libardi și Peronescu). au 
muncit mult. Mi-a plăcut și 
puștiul Mulțescu, dar ce fo
los dacă joci pe sus cînd ai 
în față trei oameni de peste 
1,80 m". Cam de aceeași pă
rere era și Mulțescu : .Catar
giu era pe lingă mine ca un 
stâlp de telegraf".

înserarea s-a lăsat peste 
întregul stadion. In fine îl 
reperăm și pe acela cu care 
am deschis seria microinter- 
"Viurilor, Eugen Iordache: 
.înaintașii fug de poartă. Am 
jucat bine în prima repriză. 
Dar în a doua, una le-am 
spus și alta au făcut Nimeni 
nu se bato pentru gol, pen
tru echipă". (Trist adevăr. 
Dar cine oare este chemat 
să „revadă" acest sistem de 
a trata un joc oficial ?).

Nicolac LOBONȚ

A.S.A. SIBIU 15-15
liza elevii antrenorului Mârgules- 
cu, ci dimpotrivă de a-i pune în 
fața situației reale. Numai ast
fel lupta poale fi reluată de pe 
pozițiile necesare evitării zonei 
periculoase a clasamentului de

HANDBAL
dezinvoltură punîndu-șj oame
nii de gol în excelente poziții 
de șut. Cu alte cuvinte, cum pe; 
bună dreptate afirma un mu
calit din tribune, _în atare con
diții nu era logic să învingem 
deoarece ni s-ar fi urcai hand
balul la cap'. Din păcate tre
buie să subscriem și n<>i acestei 
păreri fără intenția de a demobi-

care Știința se apropie îngrijo
rător.

Jocul debutează cu un atac 
in viteză al gazdelor ce nu poa
te fi stopat decît prin fault. Lu
pui transformă impecabil prima 
din cele 6 lovituri de la 7 in de 
care echipa lui a bemt;a. in 
acest meci. După ce Popu'.ici 
țA.S.A.) egalează prinlr-un șut

de la distanță, Lupui (7 m) și 
Chiriac își „distanțează” echipa 
la două goluri lăsînd impresia 
că in continuare se va pune 
numai problema diferenței la- 
care băieții noștri vor învinge. 
Dar nu a fost așa. Grație lui 
Mastici, Știința (prin șuturi pu
ternice de la distanță) a mai 
păstrat această diferență după 
ce Crețu și același Popovici 
(A.S.A.) egalează prinlr-un șut 
handicapul. lr> rontinnare. oas
peții egalează la 5 (min. 20), 
iar cu 5 minute înainte de final 
preiau pentru prima oară con
ducerea : 6—7. Repriza se în
cheie totuși cu un minim avan
taj pentru /: zde, 9—8, ce este 
însă pierdut imediat dupâ pa

uză. Două „sclipiri' ale lui Po
povici, duc echipa din nou la 
o diferență de două goluri, 11 — 
9, dar nu pentru mult timp în
trucât trei șuturi consecutive a- 
le aceluiași Balint readuc avan
tajul dc partea sibienilor. Ulti
mul sfert de oră capătă o ac
centuată notă de nervozitate ce 
convine de mir.une echipei a- 
flate în deplasare. In aceste 
împrejurări și cu 1 ui concurs 
al arbitrilor în final punctul 
mult visat n'i le mai poate scă
pa. Rezultatul de 15—15 redă 
imaginea perfectă a jocului din 
teren.

Cele 30 de goluri au fost sem
nate de I.upui 6 (toate din lovi
turi de la 7 m). Mastici 4. N. 
Popovici și Chiriac cite 2. Cos
ma 1, respectiv Balint 4, I. Po
povici, Schibshit și Kenze! 3. 
Ion eseu 2.

L. NICOLAE

tice a scos din anonimatul -ipâ-Mor un întreg popor de bor- 
deeni. dc clăcași, de păstu: . d<- haiduci'și răzeși și alți umi
liți -ai soartei ce poposeau . Hanul Ancuței, la crîșma lui 
moș Precu sau la hanul lui Goraș'-u Harantin pentru a-și 
îneca necazurile in ulcelele cu vin și pentru a-și descărca 
sufletul în istorii încărcate "ie zbucium.

Intuiția pătrunzătoare și impresionanta receptivitate a 
artistului prozator a surprins și încrustat în paginile operei 
sale, ca pe o coloană infinită, resursele bogăției sufletești 
ale poporului nostru care și-a format din timpuri străvechi 
o cultură și civilizație proprie, cultivîndu-și înțelegerea și 
simțirea printr-o necontenită luptă de adaptare la condi
țiile de viață, prin iscodirea tuturor tainelor mediului în
conjurător și a naturii omenești.

Alături de lumea imensă și zbuciumată a satului în 
epopeea sadoveniană își face loc și lumea tîrgurilor cu viața 
sa monotonă, apăsătoare Și agonizantă, hărțuită de drame 
interioare și zadarnice frâmîntâri intime, finalizate în resem
nare sau in deznodăminte melodramatice.

Solicitat și cucerit de trecutul frămîntat și grandios al 
Moldovei, spre care-1 imbia și slova sfătoasă a lui Neculce. 
Sadoveanu sondează adîncurile istoriei neamului oferindu-ne 
panorama trecutului din vremea Ducâi-Vodă, imaginea le
gendară a Șoimilor și a Neamului Șoimăreștik>r, pe mă- 
ria-sa Ștefan, domnul Moldovei pe Ștefan Tomșa și alte 
figuri din filele învechite ale istoriei. De la voievozii vechi, 
la Vodă Cuza; de la Oamenii măriei-sale la dorobanții din 
1877, la ostașii din 1918 sau la Mitrea Cocor voluntarul di
viziei Tudor V’.adimirescu — de la robii, clăcașii. haiducii 
și bordeenii de odinioară la lucrătorii de azi ai pămîntului 
ce-au lepădat umilința și-au ieșit din umbra trecutului.

Sadoveanu a urmărit cu pasiune și răspundere evoluția 
unui popor al cărui suflet l-a intuit și l-a tălmăcit ca ni
meni altul.

Pornit din trunchiul /sănătos al neamului său, în dis
cursul de recepție al Academiei, marele povestitor declara 
cu fermitatea și mîndrla plebeului demn filiația sa literară 
spunând : „Poporul este părintele meu literar1". Din această 
nobilă și nepieritoare plămadă s-au închegat temeiurile ope
rei sadoveniene în care sufletul nealterat, bogat șj optimist 
al unui popor pulsează înlr-un peisaj istoric și geografic din 
cele mai îneîntătoare.

Lumea rapsodiei sadoveniene e legată de codrii Rarău- 
lui, de masivul Ceahlău, de Vîrful lui Pătru. de lunca Șire
tului sau a Dunării, de undele cristaline ale Frumoasei, de 
ostroavele Deltei, de zonele pămîntului dintre Carpâți și 
bătrînul Danubiu. Eroii, ca și creatorul lor, se pătrund de 
farmecul vîntului cc-nfioară codrii și zăvoaiele, de mugetul 
ceibului sau tocilatu] cocoșului de munte, de coloritul nu
ferilor oglindiți în luciul apelor din ostroave sau de mi
reasma bisacanului din curătură. Tainele vieții din natură 
îi ispitesc și-l cuceresc integral pe scriitor, care înregistrează 
cu plăcută uimire eforturile de perpetuare a vieții elemen
tare după legi statornicite de veacuri.

Eroii operelor lui Sadoveanu au fost surprinși de scri
itor și in substanța vieți: lor revărsată în cel mai de preț 
har: vorbirea ceea ce a dus la uimitoarea varietate și bo
găție a limbii operei marelui povestitor.

Impresionantă prin vastitatea sa, depășind o sută’ de 
volume, instructivă prin uriașul volum de cunoștințe des
pre oameni și faptele lor pilduitoare și stenică prin înțe
lepciunea și experiența dc viață ce-o comunică, educativă 
prin sentimentele nobile de care e străbătută și animată, 
tulburătoare prin arta fermecătoare a narațiunii și prin 
poezia descrierii, îneîntătoare prin dulceața limbajului ine 
galabil, opera sadoveniană este o grandioasă epopee a po 
porului român.

Din filele ei descifrăm întreaga dinamică a istoriei po
porului nostru, pe care marele artist a închegat-o din hri
soave și vis, având fericirea să vadă și să exprime în amur
gul vieții bucuria izbăvirii și împlinirilor din epoca socia
listă : „...am bucuria că exprimînd sufletul acestui popor am 
putut ajunge la ceasul izbăvirii lui**.

Și

Prof. Dumitru SUSAN
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la munca educativă în sînul
Pi 

le-o

exprimate nw; .«ic- prin vele 
peste 8 (M)0 lone cărbune depă
șire de la începutul anului, co
lectivul sectorului nostru ocupă 
tocul de frunte în întrecerea 
dintre sectoarele minei, candi- 
«bnd la titlul de fruntaș pe în
tregul bazin. Succesele sînt ro
dul dăruirii și inițiativei în 
muncă, a întregului colectiv de 
mineri, ingineri și tehnicieni, al 
«strădaniilor pentru valorificarea 
din plin a condițiilor tehnico- 
malcrialc. a tuturor resurselor 
•crf’-.rului și, totodată un rezul
tai al muncii politico-edncati- 
Yf desfășurate de comuniștii 
organizației noastre de bază.

In atenția noasti*â, a biroului 
organizației dc bazâ, a tuiu- 
roi membrilor de partid s-a a- 
iflat și se află cu stăruință dez
voltarea in sinul formațiilor dc 
Iwru a unui climat dc muncă 
optim, efervescent sporirea am
biției minerilor de a munci 
mereu mai rodnic, de a învin
ge dificultățile ce ar putea frîna 
realizarea sarcinilor, dc a eli
mina atitudinile înapoiate, dc 
indisciplină și superficialitate în 
muncă.

Ceea ce vreau să subliniez e 
faptul că succesele nu ne-au 
<ă«ut să trăim cu sentimentul 
aulomulțumirii : dimpotrivă,
moi ales programul de educa
ție comunistă elaborat dc se-

»Tției de buză cu eoni» 
Ceea ce solicităm cu iii' 
mmuniștrlor, mai ales n’ 
iilor, șefilor dc brigadă 
schimb, este «leMășur.nea 
nulă a muncii politice în 
formațiilor de JiM'iu. râ •<

I Tribuna secretarului 
organizației de bazâ I

nostru. Trebuie să reamintesc 
că în sectorul nostru, deși sîn- 
lem fruntași mină, nu an 
dispărui dcsăvîrșire manifes
tările negative. Mai avem ab- 
sen toman i, oameni care la zi dc 
plată și avans nu-și pot impune 
să nu absenteze. Așa sînt Sa- 
moi] lancbi. Constantin Farcaș, 
Mihai Pădurea no, loan Grunță. 
Gheorghe Lazăr. Se mai întâl
nesc și cazuri de neglijentă, de 
dezordine îndeosebi în rândul 
tinerilor.

Biroul organizației noastre de 
bază a fo$4 Și este de părere că 
substanța, eficiența muncii po
litice desfășurate pentru elimi
narea unor asemenea fenomene 
este direct proporțională cu 
gradul de participare a tuturor 
membrilor de partid la munca 
politico-educativă. Această ce
rință am avut-o Și o avem în 
vedere în fiecare adunare de 
partid. în fiecare discuție ce o

Imperativele 
și certitudinile 
trimestrului IV
(Urmare din pag l)

tea. Vom folosi 2 trailcre, 2 
autocamioane de marc tonaj 
,Tatra“ și 1-2 platforme pentru 
piesele mai mici.

Măsurile luate vizează, de a- 
eemenea. întărirea asistenței 
tehnice. Pe fiecare schimb lu
crările Ia C-3 Lupeni sînt coor
donate de cite un maistru, res
pectiv Mihai Popescu și Ion 
Voieu. ultimul fiind detașat de 
Ia șantierul Petroșani. Mergem 
p<> ideea concentrării pe obiect 
e formațiilor de lucru; imediat 
după montarea completă a par 
Ierului vor fi introduse la lu
cru echipe de zidari în așa fel 
ca să se execute zilnic 400 mp 
de tencuială. In continuare sc 
vor asigura echipe de finisaje 
(mozaicari, zugravi, parchetari 
etc.). Pentru a se putea desfă
șura activitatea normal și la 
venirea iernii, cele două blo
curi au fost racordate Ia cen
tralele termice din imediata a- 
propierc.

Deoarece acordul global pre
zintă garanții incontestabile pen
tru realizarea unui ritm susți
nut de execuție — prin avan
tajele stimulatorii ce Ie pre- 
axntă pentru formațiile de lu
cru — a lucrărilor și termi
narea lor la data stabilită, a- 
cest eficient sistem de organi
zare a muncii a fost introdus 
atit la brigada de la blocul C-3 
de la Lupeni condusă de Tudor 
Sandu cit și la cea de la blo
cul D-10 Petrila a lui Dumitru 
Fostolache.

Conducerea gTupuIui, condu
cerile de șantiere, maiștrii, a- 
cordă un sprijin efectiv. în 
1ot ceea ce e necesar (materiale, 
unelte, utilaje, efective) desfă
șurării lucrului cu productivi
tate sporită la aceste brigăzi, 
pentru a-și putea onora con- 
iractele-angajament încheiate în 
acord global, pentru a respecta 
termenul de predare a lucră
rilor Și a realiza lucrări de bu
nă calitate. Atit Ia obiectivele 
cu urgență mare cit și în ge
neral la toate lucrările s-a in
tensificat controlul, urmărirea 
Pe viu a evoluției lucrărilor, 
încadrarea lor în graficele de 
execuție (detaliate pe faze de 
lucrări și afișate pe șantier în 
apropierea blocurilor sau obiec
tivului urmărit — n. n.).

— Aveți în acest context sar-

cini, responsabilități exprese ?
— Toți factorii din conduce

rea grupului avem obligații ex
prese. în afara problemelor cu
rente de organizare și de con
ducere a producției și muncii. 
Ca să exemplific, aș aminti 
doar că zilnic directorul Gru
pului. tov. ing. Dumitru Turnă 
se al'lă intre constructorii blo
cului de la Petrila acordîndu-le 
tot sprijinul, tov. ing. Ion Ghiță 
in poligonul de prefabricate de 
la Livezeni, impulsionează pro
tecția de panouri, iar in ce mă 
privește 
urmăririi lucrărilor urgente la 
șantierul Lupeni 
ce depinde de noi pentru 
execuția celor 111 apartamente 
in blocul C-3 Lupeni și D-10 
Petrila să fie accelerată și a- 
dusă in grafice pentru a putea 
fi predate, asigurind astfel pre
misele ca bilanțul anual să con
semneze realizarea planului atit 
fizic cit și valoric, predarea a 
62 de apartamente peste pre
vederi și onorarea cu cinste a 
angajamentului (20 apartamente 
— n. n.) luat pe acest an de co
lectivul nostru de constructori. 
Satisfacția noastră va fi cu atit 
mai mare — în acest sens de
punem multe strădanii — dacă 
paralel cu apartamentele vom 
reuși să realizăm și celelalte 
obiective de importanță econo- 
mică-socială prevăzute cu ter
men de predare în acest an 
ca, stația auto U.M.T.F. de Ia 
Iscroni, complexele cooperației 
meșteșugărești de la Lonea și 
Uricani, ca să amintim doar cî- 
teva din aceste obiective. In 
afară de ele, preocupările noas
tre sc îndreaptă insistent spre 
lucrările ce trebuie atacate 
pentru asigurarea frontului de 
lucru pe anul 1972, dar Ia care 
există încă probleme în suspen
sie — rezolvarea exproprierilor 
pentru terenul de amplasare a 
Liceului industrial Petroșani și 
boiangerie-spălălorie Livezeni, 
precum și proiectul pentru li
ceul industrial — pentru a că
ror soluționare cerem insistent 
sprijinul organelor competente.

Colectivul de constructori al 
Grupului T.C.D. nu va precu
peți energiile, va ridica și mai 
sus ștacheta activității pe șan
tiere pentru a asigura îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor din 
primul an al actualului cincinaț.

zeze convorbiri, discuții In în
ceputul schimburilor cu f:? -;iro 
brigadă despre sarcinile ce- 
revin pentru valorificarea mai 
bună a timpului dc lucru, n u- 
tilajclor și materialelor auxili
are, pentru a obține rezultatele 
superioare la locurile de mun
că, pentru combaterea fenome
nelor de indisciplină și de su
perficialitate. Rodnică aelivp itc 
desfășoară în acest sens în rîn- 
dul colectivului îndeosebi co
muniștii Gheorghe Hagiu, Lu
dovic Rcpaș, Iosif Bucur, Gheor
ghe Cuzurov, Aron Vosiu, 
loan Tincă, Mihai Șncp, Gheor
ghe Oancea-, Rumulus Puiu — 
mineri și maiștri, membri de 
partid activi, intoleranți față de 
neajunsuri, a căror prezență sc 
resimte c” prisosință în mijlo
cul colectivului nostru. Bineîn
țeles agitatorii, comuniștii au 
în vedere nu numai mobilizarea 
minerilor la 
lui ; ei urmăresc promov 
valorilor morale înaintate 
conduita fiecărui salariat, com
baterea tuturor fenomenelor ce 
știrbesc personalitatea unui om, 
prestigiul colectivului minier. 
Un asemenea caz s-a petrecut 
nu de mult cu vagonetarul 
Nicolae Roman care a furat un 
ceas din hainele unui ortac al 
lui. Un asemenea caz nu putea 
fi tolerat pentru că este cu to
tul străin colectivului nostru, 
cinstei și corectitudinii mine
rești, Iată de ce maistrul comu
nist Aron Vasiu a făcut totul 
nu numai pentru descoperirea 
autorului acestui act rușinos, ci 
și pentru discutarea lui în bri
gada respectivă. Minerii, după 
ce l-au judecat pe Nicolae Ro
man exprimîndu-și oprobriul 
față de gestul lui dezonorant, 
au cerut să-i fie afișată carica-

realizarea plann-

în

mănător au dezbătut agitatorii 
Constantin Ghițoiu și Gheorghe 
Costinnș cnz.ul unor tineri c-a,e 
au avut o ținută, necorespunză- 
toarc, străină sobrietății și co
rectitudinii. trăsături caracteris
tice minerilor.

Adevărul c că pe lingă mem
bri dc partid activi, măi avem 
și din aceia care trec CU pasi
vitate pe lingă lipsurile și nea
junsurile din jurul lor. Așa gini 
tovarășii Ioan Cugliș. Marin 
Bădiță, Victor- Pavel, loan 
Păun, Octavian Chirioc. Lipsa 
dc opinie, de intransigență a 
unor membri de partid constitu
ie pentru birou) organizației 
noastre de bază o problemă 
spc< .<Iâ, căreia îi acordăm o a- 
tenție deosebită. Pe acești 
membri de partid îi vom soli
cita în fiecare adunare să ra
porteze despre modul cum își 
îndeplinesc sarcinile ; de aseme
nea nc-am prevăzut să purtăm 
lunar. în mod organizat, discu
ții cu membrii de partid din 
formațiile de lucru despre pro
blemele ce se ridică în sector, 
despre sarcinile ce ne revin în 
educarea oamenilor. în dezvolta
rea responsabilității acestora 
față dc sarcinile profesionale 
și obștești și totodată despre o- 
bligalivitatea fiecărui comunist 
de a participa activ la învăță- 
mîntul dc partid, de a se abona 
și dc a lectura zilnic presa dc 
partid pentru a-și îmbogăți con
tinuu cunoștințele politice și' de 
cultură generală.

Printr-o preocupare mai asi
duă pentru perfecționarea pre
gătirii politico-ideologice a 
membrilor dc partid, prin ur
mărirea mai exigentă de către 
membrii biroului organizației 
de bază a modului cum își în
deplinesc comuniștii sarcinile ce 
le revin, vom asigura partici
parea și mai activă a membri
lor organizației noastre de bază 
la munca politico-educativă în 
rîndul colectivului sectorului.

15,10 Deschiderea emisiunii.
Fotbal: Rapid București 
— Legia Varșovia (Cupa
D.I..F.1.). Transmisiune 
de la Stadionul .23 Au
gust*).

17,00 ( atnpionatrlc europene 
feminine de gimnastică. 
Finalele la aparate. In-

Paznieii contrartuali Ișt cu
nosc bine atribu|iile: de a 
păzi bunul obștesc, bunul ce
tățenilor individuali, de a 
contribui la asigurarea liniș
tii publice. Destui, insă, uită 
acest lucru de indată ce in
tră în serviciu. Și nu doar 
ccl uită, dar ei înșiși greșesc 
intenționat. Așa a călcat „pe 
margine" șt paznicul Armin 
Csucsi, in noaptea de 3—4 
iulie a. c., în timp ce-și fă
cea rondul in spatele gării

Cu vioara
în post

din Petroșani. In fond ce u 
.făcut ? Pe la ora 2 noaptea, 
a pornit în „control" prin 
garniturile dc vagoane ce sta
ționau. Intr-un compart intent 
a dat peste Ion Fotache din 
București. Dormea, cu vioara 
lingă el, in așteptarea trenu
lui ce urma să-l ducă acasă 
din vizita pe care o făcuse 
fratelui său, in Lupeni. Ar
min Csucsi i-a luat vioara, 
ce valora 1 400 lei, a intro
dus-o sub mantaua lui lungă 
și s-a înapoiat în post. Deși 
n-a tras pe ea cu arcușul, a- 
cordurile i s-au auzit la mi
liția din gară. Hoțul a Jost 
arestat, și-a recunoscut vina 
și a fost trimis în judecată 
pentru furt calificat.

IR. 15

18,45

registrar»» de la Minsk. 
Revista literară TV. Mi
hail Sadov ca nu in cul
tura românească. Pre
zintă Eugen Barbu. O- 
magi 11 lui Mihail Sado- 
veanu — evocare» fil
mată.
Toate pinzelc sus! E- 
misiune pentru pionieri. 
In inlinipinarcn Confe
rinței naționale a Orga
nizației Pionierilor. 
Muzică de promenadă 
interpretată ile fanfara

Tru- 
Securitate. di- 
maior Ion Vlă-

plaMic rmnâ-

seri.

Comandamentului 
pelor dc 
rijată de 
duțolu.

19,80 Itinerar 
nesc, 

19.20 1 001 dc
19,30 Telejurnalul «le seară.
20,10 „țintare păminhilui 

strămoșesc". Spectacol 
mu/ical-literar închinai 
patriei și partidului,

21,35 Oameni și fapte.
21,50 Mozaic cinematografi«. 
22,40 Telejnrnalul de noapte.

In pauza de masă, la 
punctele alimentare 

din întreprinderi
(Urinare din pay. 1}

am responsabilitatea

Facem totul 
ca

Ghiță POPESCU
prim maistru miner, -secretarul 
organizației de bază din sectorul 

V al E.M. Lonea

Romanță autumnală 
spre izvoarele Jiului.

lariaților și. deopotrivă, a co
merțului.

Bufetul «Ic la mina Petrila — 
l-am numit bufet pentru că este 
coordonat dc T.A.P.L. Petroșani
— ii deservește»atît pe sa'.aria- 
ții de la exploatarea minieră, 
cit și pe cei Je la preparație. 
Este amplasat foarte aproape de 
cele două unități economice, in
tr-o încăpere mică, dar cores
punzătoare, curată, în care se 
află și două măsuțe. Zilnic este 
frecventat de un mare număr 
de salariați — la intrarea și 
ieșirea din schimburi sau în 
timpul pauzelor legale (pentru 
personalul administrativ) —, ca
re găsesc, aproape întotdeauna, 
ceea ce doresc.

— fost o vreme cin«I nu 
eram bine aprovizionați «ie 
T.A.P.L,, oamenii erau nemul
țumiți, noi nu făceam vinzare
— ne-a spus șefa unității — 
Valeria Lupuleț. Deci, nimeni 
nu ciștiga. Acum treburile merg 
bine, toată lumea 2 mulțumită. 
Oricum, a tace vînzări in va
loare dp 40—50 000 de Iei pe 
lună, e ceva... Discutați și cu 
oamenii !

In rafturi curate — ouă, șun
că, brînză, cașcaval, mezeluri, 
conserve de pește, ciocolată, 
prăjituri diverse; alături — apă 
minerală, sucuri de fructe, ci- 
tro, frucola, chiar pepsi și mult 
căutatele țigări. La ora micului 
dejun se pot consuma șnițele, 
chifleluțe, cîrnăciori — toate 
aduse de la restaurantul .Tran
silvania" —, se poate servi și 
o cafea bună de la „Expresso- 
ul" unității, pe care, la data 
vizitei noastre, tocmai îl .meș
terea" tânărul Dumitru Birlida 
de la A.R.U.C. Petroșani.

— Să știți că bufetul e bine 
aprovizionat, deservirea promp
tă și cinstită — a răspuns în
trebării noastre mecanicul 
Gheorghe Habagău di? la prepa
rație. E mult mai bine ca-naintc 
cind nu prea găseam ce ne tre-

general, găsim ce cău- 
a ținut să completeze 

minerul Alois Csiki. Ar mai tre
bui pateuri și hașeuri. biscuiți, 
ciocolate mai mari. Incolo-i 
bine.

— E adevărat că nu avem 
pateuri, hașeuri, biscuți, costiță 
de porc, carne de porc în suc 
propriu, ciocolată la un preț 
mai mare, dar nu ne trimit — 
a justificat vînzătoarea Valeria 
Lupuleț. Noi facem comenzi, 
insă nu ne sînt onorate. Dacă 
am avea, am vinde

Aceleași absențe — pateuri, 
hașeuri. biscuiți, carne do porc 
în suc propriu etc. — și la 
punctul alimentar a| minei Dilja. 
In schimb, aici se găsesc din 
abundență tocane, conserve de 
pește, compoturi, gemuri, ouă. 
sucuri de fructe, mezeluri, brin
zeturi, ciocolată, chiar varză, 
mazăre, și castraveți la borcan, 
oțet, muștar și praf de copt, să
punuri și coloniale, detergenți 
și cramă de ghete, piper și va
nilie. perii de ghete (!). După 
cum se poate observa, există 
multe, foarte multe mărfuri de 
alt profil decît cel alimentar, 
rare nu trec luni de zile, în- 
căroînd fără rost rafturile și 
gestiunea unității.

Am disoutat acest aspect „co
mercial" cu Draghina Dirla, șefa 
unității, încercînd să ajungem 
la o soluție de eradicare a u- 
nei asemenea stări de fapt ne
gative.

— Nici eu nu înțeleg de ce 
a comandat colega care a fost 
înaintea mea la acest chioșc a- 
tîtea mărfuri ! Nu se vînd, sc
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PROGRAMUL 1 : 6.00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de %liri; 10,05 
Melodii populare; 11,00 Bule
tin de știri; 11,15 Revista e- 
conomicâ; 12,00 Discul zilei; 
12,30 Întâlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,27

Cînlecul e pretutindeni; 14.41 
Cîntece de dragoste; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Selecțiuni 
din operete; 16,00 Radiojur
nal; 16.15 Fotbal ; Rapid — 
Legia Varșovia (repriza a 
11-a); 17,03 Radioenciclopedie 
pentru tinerel: 17.30 Concert 
de muzică populară: 18,00 O- 
rele serii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 21.00 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară: 22.55 
Moment poetic; 23.00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Instruirea propagandiștilor 
din învătămîntul |

Pe baza instrucțiunilor privind 
organizarea activității politico- 
Jdeologice a organelor și organi
zațiilor Uniunii Tineretului Co-

Mica publicitate
VÎND „Scoda S-100-. 20 000 

Im reali, Vulcan, bloc D-61, 
Seprodi Francisc,

p olîtic U. T. C.
munist va avea loc instruirea 
propagandiștilor pentru învăță- 
mintul politic din orașele muni
cipiului nostru. Ședințele de in
structaj se vor ține după-amia- 
za, fără scoatere din producție, 
după cum urmează : în 
de 20—22 oct. in 
Lupeni și Uricani, în 
oct. la Vulcan, 22- ' 
la Petrila, 
la Petroșani.

- zilele 
orașele 
19—21 

Vulcan, 22—24 oct. 
iar între 25—27 oct.

învechesc,
face cu ele ? Dc tre» luni 
cind sint aici, 
seama ce trece și cc 
rugat să ini sc ridice 
articole care nu se vînd, 
a-mi descărca gestiunea, 
a nu se degrada aici.

se alterează, ce vom 
de 

mi-ain putut da 
nu. Am 

aceste 
pentru 
pentru 

. iar în 
altă parte fiind solicitate, dar 
nu s-a întreprins nimic...

Prin aceste rînduri noi lan
săm un semnal și stăm pe re
cepție

— Dc ce nu aveți produse 
iactutcam întrebat. Nu soli
cită minerii, ceilalți salariați, 
lapte, brînză, smîntînă, iaurt, 
unt ?

— Ba da, insă nu am condi
ții de păstrare. X'u am frigider. 
Acum că sc mai răcește timpul, 
voi comanda și produse lactate. 
Eu sînt plătită după vînzări, 
așa că am tot interesul să vînd. 
Nu prea mi sc onorează toate 
comenzile. Am plan de 40 000 
Ici pe lună și dacă realizez 
25 000—30 000 lei. Puțin...

Intr-o cutie ne-a atras aten
ția o grămadă apreciabilă dc 
ciocolată deteriorată. Ni s-a 
spus că a constituit „cina" șo
bolanilor care mișună prin ma
gazie. că a solicitat deratizarea 
însă... Orice comentarii sînt de 
prisos. Serviciul administrativ 
al minei mai așteaptă mult 
cursa... șobolanilor ? !

— La noi, oficiul unui punct 
alimentar î] îndeplinește can
tina — ne-a declarat Dumitru 
Țîvrea. șeful biroului adminis
trativ îl Termocentralei Paro- 
șenj. Cantina funcționează cu 
bune rezultate de mulți ani și 
la ora pauzei pentru masă o- 
feră celor interesați un meniu 
cald, consistent și variat, la 
prețul convenabil «le 5 Iei. Nu 
există nemulțumiri din partea 
oamenilor. O nemulțumire o a- 
vein noi, care administrăm 
cantina, cu aprovizionarea. De 
foarte multe ori primim marfă 
și îndeosebi carne, dc calitate 
îndoielnică, 
mai marfă bună...

Ultima «pauză de masă” am 
făcut-o la preparația Coroeșli, 
la cochetul punct alimentar de 
aici, undo vînzătoarea- Maria 
Bucurete nu ma: prididea să 
servească pe fiecare după pre
ferințe : cu grătare, cîrnăciori, 
chiftele muri, proaspete, ouă, 
brînză, cafea, ciocolată, sucuri 
de fructe, conserve, mult so
licitatele țigări.

— Bufetul nostru mergg foar
te bine — ne spunea Maria 
Bucurete. Sîntem bine aprovi
zionați, cu produse proaspete, 
nu avem greutăți deosebite. în
suși tovarășul director Gheor
ghe Mirică ne ia la întrebări 
cind ceva nu-i in ordine.

Ne-,am convins ..pe viu" de 
adevăr. De altminteri, peste tot 
pe unde am trecut, am consta
tat personal cele afirmate aici, 
eu referire la utilitatea puncte
lor alimentare din întreprin
deri — acolo unde ele aduc 
numai servicii și nu dezorgani
zează producția — cu referire 
la unele carențe pe care le mai 
au în aprovizionare și în igienă, 
în respectarea programului de 
funcționare (general ■ 7—15).

Lăsăm concluziile pe seama 
șefilor serviciilor administrative 
din întreprinderile care dispun 
de puncte alimentare, dar și pe 
scama O.C.L. . Alimentara și 
T.A.P.L. care le aprovizionea
ză cu mărfuri în baza comen
zilor lansate. Credem că bis
cuiți. bomboane, ciocolată se 
găsesc in depozite din abun
dență. Să se găsească și la a- 
cesLe puncte alimentare 1 Și 
mezeluri și brinzeturi mai mul
te. mai variate, mai proaspete...

Alții primesc nu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••««••••••••o
(Urmare din pag. I)

deputați ca tovarășii Anton 
Scolnic, Traian Iovi, Glieorghe 
Stîlpeanu, comisia a luat în 
studiu, ducînd pînă la finaliza
re, probleme ca acelea ale îm
bunătățirii aprovizionării popu
lației cu produse agro-alimen- 
tare, a înființării unei secții de 
prestări de servicii pentru auto- 
moto în cadrul cooperativei 
„Parîngul", a sporirii număru
lui de tonete ambulante pentru 
desfacerea oroduselor de legu
me, zarzavaturi, fructe în carti
erele lipsite de unități speciali
zate, în punctele mai aglomera
te ale orașului și altele. Ținînd 
o permanentă legătură cu ce
tățenii atunci cînd se preocupau 
de probleme curente ale comer
țului, membrilor comisiei le-a 
fost cu mult mai ușor să adîn- 
cească și problemele de pers
pectivă. Pe agenda de lucru a 
comisiei se află. în prezent, un 
studju privind necesitatea înfi
ințării'unei noi unități comerci
ale, și anume, a unui depoz.it- 
magazin pentru materiale de 
construcții, situat în apropierea 
magazinului cu specific similar 
(ferometal), în apropierea stației 
de descărcare a C.F.R. Ori de 
cîte ori a fost necesar, comisia 
a activat m sprijinul îmbună
tățirii servirii populației îxitr-o

notă de tot mai deplină urba
nitate, ca și în sprijinul orga
nizațiilor comerciale propunînd 
măsuri de reparare Și întreți
nere corespunzătoare a unor 
localuri, de montare a firme
lor luminoase etc.

Comisia pentru arhitectură, 
sistematizare și gospodărire co-

cu executarea unui mare vo
lum de lucrări pentru pavarea 
și refacerea străzilor centrale 
■Și mărginașe, comisia a contri
buit nemijlocit la rezolvarea u- 
nor probleme gospodărești de 
însemnătate evidentă, O cifră 
este edificatoare pentru a ilus
tra faptul că membrii comisiei,

ținut astfel o adeziune dovedi
tă imediat prin fapte. Se cu
vine să înscriem numele celor 
mai pasionați membri ai comi
siei ca de exemplu cele ale tov. 
Victor Galeriu, Nicolae Ișfan, 
Nicolae Bogățeanu, Cristea Ră
cani, Dan Surulescu, Alexandru 
Fleider, și alții, avînd în frunte

Comisia permanenta
munală, a înscris, de asemenea, 
pe harta orașului cîteva rea
lizări ce nu pol fi trecute cu 
vederea. Incepînd cu noua sur
să de captare și alimentare cu 
apă de pe Valea Morii, conti- 
nuînd cu baza de agrement din 
apropierea orașului, situată în 
locul denumit «La Brazi", cu 
terenurile sportive din cartiere
le Jiu—Pâroșeni, cu bazinul dc 
înot pentru copii cu care a fost 
lărgit ștrandul termoficat de la 
Paroșcni, cu demolarea unor 
dependințe devenite de prisos 
pe Aicea Crizantemelor, .sau

deputății care au sprijinit acți
unile ei. au înțeles că trebuie 
să iasă din cadrul propunerilor 
și studiului și să treacă operativ 
la transformarea în fapt a mă
surilor adoptate; prin mobiliza
rea desfășurată de acești factori, 
cetățenii orașului au realizat un 
volum de acțiuni patriotice de 
peste 16 milioane lei. Este o 
Cifră cure vorbește de la sine atît 
despre participarea larga a mase
lor la 
cît și 
ciuasâ 
cerule

acțiunile de gospodărire 
despre orientarea judi- 

a comisiei înspre lucrări 
de populație care au ob-

pe președintele comisiei. Gheor
ghe Mocanu.

O u treia comisie permanen
tă de pe lingă consiliul popular 
al orașului Vulcan, cea de învă- 
țămînt-culturu —președinte Ze- 
novia Iluruială, membri activi 
Gheorghe Antoce, Eugenia Ca- 
roly. Ion Filimon și alții — a 
avut în preocupări probleme 
privind extinderea rețelei loca
lurilor culturale, întreținerea 
corespunzătoare a celor exis
tente, termofiearea unei școli 
generale. înființarea unei noi 
grădinițe pentru copii. Este de

asemenea, demn de menționat 
și aportul celorlalte comisii per
manente — de sănătate și ocro
tiri sociale, buget și finanțe și 
a comisiei agricole — fiecare 
dintre acestea contribuind cu 
propuneri utile în viața socială 
a orașului, cu strădanii pentru 
finalizarea unor acțiuni.

A Există, însă, după cum sună 
constatarea organului local al 
puterii de stat — consiliul 
popular orășenesc — exprimată 
prin președintele consiliului, 
tovarășul Petru Barbu, largi 
posibilități de afirmare mai de
plină a comisiilor în viața ora
șului. Departe de a subestima 
rezultatele de pînă acum, a- 
ceastă afirmație lasă să se în
trevadă atît existența unor re
zerve încă nevalorifîcate In ce 
privește inițiativa cetățenilor, a 
membrilor celor șase comisii, 
capabili să determine o evoluție 
ascendentă a vieții întregului 
oraș, cit și hotărîrea pasionați- 
lor deputați — cetățeni de a 
înscrie în viitor rezultate tot 
mai bune, de a-și îndrep
ta eforturile înspre continua per
fecționare a activității sociale, 
economice și culturale a orașu
lui.

De ce se 
tolerează 
indolenta 

la sectorul 
I.G.L

Vulcan ?
Despre modul defectuos în 

caic sectorul I.G.L. Vulcan 
își îndeplinește obligațiile fa
ță de cetățenii care apelea
ză la serviciile sale, ziarul 
nostru a mai scris. Era de 
așteptat deci ca în urma cri
ticilor aduse, acest sector de 
deservire să-și îmbunătățeas
că activitatea, să-și schimbe 
metodele de muncă, să devi
nă mai operativ in efectua
rea lucrărilor solicitate de 
cetățeni. Dar cu toate criti- 
cile aduse și măsurile luate 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate, sectorul 
I.G.L. Vulcan continuă și în 
prezent să lucreze în același 
stil defectuos provocînd nu
meroase nemulțumiri în rîn- 
du) cetățenilor. Pentru susți
nerea afirmațiilor de mai 
sus, dăm cuvîntuj unor loca
tari din Vulcan care au «gds- 
tat’ din tratamentul servit 
de lucrătorii de Ia gospodă
ria locativă. Iată ce ne decla
ră Cornel Gabor, Sava Nea- 
dov. Dumitru Puha, Vasile 
Bucur, Albert Pali și mulți 
alți locatari din blocul Dl, 
sc. 1, bulevardul Victoriei : 
„Sectorul I.G.L. Vulcan ne-a 
zugrăvit casa scărilor și ne-a 
vopsit ușile apartamentelor ș> 
balustrada de la scări. Pen
tru această lucrare li s-a ce
rut tuturor locatarilor să plă
tească cîte 18,50 lei de fieca
re membru de familie. După 
o lună de zile, același sector 
a pretins plata unei diferențe 
de 13.50 lei. în aceleași con
diții. fiindcă — motivau cei 
de îa sector — suma încasa
tă înainte nu acoperă chel
tuielile. Pe scara I locuiesc 
127 de persoane, iar costul 
lucrărilor se ridică la 4 31B. 
lei. sumă exagerat de mare 
fată de volumul și calitatea 
lucrărilor executate. Orice 
intervenție din partea noas
tră la conducerea sectorului 
I.G.L. Vulcan pentru a regle
menta această problemă s-a 
soldat cu tergiversări și brus
cări. Despre respect și poli
tețe în lămurirea probleme
lor. nici vorbă!*

In numele locatarilor de 
pe scara a XI-a a blocului 
E nord, din strada Republi
cii nr. 25, ne scrie tovarășul 
Ștefan Catrina despre cîteva 
necazuri cu sectorul LGX. 
Vulcan. Din cauza unor defec
țiuni la acoperișul bloculu\ 
ploile au degradat zugrăve
lile de pe casa scărilor $i 
din cîteva apartamente, lo
catarii au refăcut aceste 1«- 
•crări suportînd cheltuielile, 
dar sectorul I.G.b. n« a luat 
nici o măsură pentru repara
rea defecțiunilor existente 
restituirea sumelor plătite de 
locatari. „Din luna aprilie 
1971 sîntem mereu purtati 
pe drumuri fără ca cei în 
sarcina cărora intră aceste 
obligații să le rezolve. A tre
cut mai bine de un an — ne 
scrie minerul Mircea Airinei, 
care locuiește pe Aleea Mun
cii nr. 21 — de cînd tot bat 
drumurile la sectorul I.G.L. 
Vulcan, să-mi rezolve o si
tuație precară ce se menține 
de la darea blocului în folo
sință. Din cauza unei con
ducte sparte, mereu îmi cur
ge apa în locuință prin pere
te și tavan. Deși am sesîzM 
și am cerut sectorului să vi
nă să repare defecțiunea, 
nici în ziua de azi nu a venit 
nimeni s-o repare. Atîta de
zinteres față de bunul obș
tesc, eu nu am mai văzut, ca 
la salariațîi de la I.G.b. Vul
can !"

Ne oprim aici cu relată
rile cetățenilor despre fe’td 
cum sectorul I.G.L. Vulcan 
își îndeplinește sarcinile și 
obligațiile. Verificînd sesiză
rile ș> reclamațiile adresate 
de aceștia am constatat că 
ele corespund intrutotui si
tuației întîlnite pe teren. Oa
menii au tot dreptul să cea
ră o rezolvare urgentă a pro
blemelor care intră în atri
buțiile sectorului de gospo
dărie locativă. Cu promisiu
ni. amînări și tergiversări a- 
cestea nu vor fi rezolvate. 
De aceea nu înțelegem nici 

- „indulgența" întreprinderii 
de gospodărie locativă care 
în mod inadmisibil tolerează 
neregulile din cadrul acestei 
unități tutelate. Cetățenii din 
Vulcan așteaptă în acest sens 
cîteva măsuri care să-i scoată 
din inerție pe salariațîi sec 
torului I.G.L, din localitate și 
să-i oblige să-și facă datoria 
în spiritul exigențelor profe
sionale și sociale ce se cer 
respectate și în cadrul atit 
dc important al gospodăririi 
locative pe rare-o reprezintă.

Cornel 11OGM \N
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hnhiinălăliri aduse Legii
privind umtrulul provenienței 

unor Imnuri ale persoanelor 
fizice, care nu au fost 
dobindile in mod licit

Luni, au început la Națiunile Unite
DEZBATERILE ASUPRA PUNCTULUI 

„RESTABILIREA DREPTURILOR LEGITIME 
ALE R.P. CHINEZE LA O.N.U.“

I

I
I

SYDNEY 18 (Agerpres). — 
In orașul australian Sydney, 
hi Unii 
Wales

mini, c 
..Prin I

iversitatea New South 
a Jost prezentată cu 
timp de trei săplă- 

ex poziția ‘ '
România

Urmare din pag. I)

cursurile împotriva încheierilor 
de clasare să nu mai fie so
luționate de o comisie de pe 
lingă Tribunalul Suprem, ci de 
comisiile ce funcționează pe 
lingă tribunalele județene, care 
au și dreptul ca in cauzele cla
sate să dispună. în termen de 
cel mult un tui, pe baza unei 
noi sesizări, reluarea cercetă
ri lor.

In vederea obținerii unui 
control mal exigent și. totodată, 
a garantării intereselor legiti
me ale persoanelor în cauză, 
precum și a stabilității relați
ilor juridice, s-au prevăzut o 
seric de dispariții printre ca
re : extinderea controlului, da
că persoana este căsătorită, și 
asupra celuilalt soț în ceea ce 
privește bunurile comune, în 
cazul in care controlul se face 
!>1 asupra acestei categorii de 
bunuri, interdicția ca persoana 
Cercetată să facă proba cu 
martori împotriva propriei sale 
recunoașteri sau pentru stabili
rea altui preț decît cel prevă
zut în act precum și a pro
bei cu înscris sub semnătură 
privată pentru stabilirea altui 
pre; decât cel prevăzut în actul 
aut-ntic. obligația pentru co
misia de cercetare sau instanța 
’de judecată ca, atunci cînd se 
urmărește a se face dovada 
provenienței bunurilor prin îm
prumuturi, donații, vînzâri-cum- 
părări sau alte asemenea acte, 
să se examineze și posibilită

țile materiale ale aceluia de la 
cure cel supus controlului pre
tinde că a primit sume de bnni 
sau bunuri. Totodată, s-a ac
centuat rolul administrațiilor fi
nanciare județene și al altor 
organe financiare, în cadrul 
procedurii de cercetare a pro
venienței bunurilor în vederea 
apărării intereselor statului. De 
asemenea, pentru a se putea 
preveni mal eficient acțiunile 
unor persoane de a-și însuși ili- 
< il bunuri, s-a prevăzut obli
gația dc a sc ține evidența de 
către organele de specialitate, a 
persoanelor care au fost obli
gate definitiv la planta impo
zitului de 80 la sută. Potrivit 
noii reglementări, aceste per
soane nu vor putea ocupa nici
odată funcții dc gestionar sau 
de control financiar.

De asemenea, s-au introdus 
și sancțiuni disciplinare pentru 
angajați! cu funcții de condu
cere și șefii compartimentelor 
de personal din organizațiile 
socialiste care, avînd date sau 
indicii că există o vădită dis
proporție între valoarea bunu
rilor și veniturilor unei persoa
ne ce a prestat sau prestează 
vreo activitate în cadrul acelor 
organizații, nu sesizează comi
siile de cercetare. De asemenea, 
s-au introdus amenzi judiciare 
împotriva martorilor care nu se 
prezintă sau a expșrților care 
nu-și îndeplinesc îndatoririle ce 
le revin în cadrul cauzelor dc 
control.

(Agerpres)

NEW YORK 18. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaic, transmite: Luni, 
au început la Națiunile Unite 
dezbaterile asupra punctului 
.Restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.", înscris pe 
ordinea de zi la inițiativa unui 
grup dc 18 state, printre cure 
și România.

După cum sc știe, Adunării 
Generale i-au fost prezentate 
trei proiecte de rezoluție: pri
mul, avansat de 22 de state, 
între care și România, cere în 
mod hotărît recunoașterea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și expulzarea e- 
misarilor ciankaișiști; celelalte 
două proiecte, inițiate de S.U.A., 
urmăresc să prevină expulzarea 
ciankaișiștilor din organizație.

Pe lista vorbitorilor s-au în
scris peste 50 de reprezentanți 
ai țărilor membre ale O.N.U.

Dezbaterile au fost deschise 
de ministru] afacerilor externe 
al Albaniei, Naști Nașe, care a 
subliniat că proiectele dc re
zoluție ale S.U.A. constituie în
cercări de ultimă oră de a pre
veni eșecul unei politici con
trare realității. Totodată, a spus 
vorbitorul, încercarea de a men
ține Taiwanul in O.N.U. repre
zintă un amestec intolerabil în 
afacerile interne ale Chinei, 
stat membru fondator al O.N.U. 
și care întreține relații cu nu
meroase țări ale lumii. Vorbi
torul a cerut să se pună capăt

oricăror manevre menite să îm
piedice sau să amîne restabi
lirea tuturor drepturilor legiti
me ale Chinei in acest fbr in
ternațional și în organismele 
sale.

Ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Boulcflika, 
a declarat că nimeni nu poate 
contesta dreptul R. P. Chineze 
de a-.și ocupa locul ce i se cu
vine în O.N.U. Vorbitorul a 
subliniat că pentru înfăptuirea 
idealurilor și scopurilor O.N.U. 
se impun realizarea principiului 
universalității organizației, par
ticiparea Chinei la soluționarea 
problemelor ce preocupă astăzi 
omenirea. Pe de altă parte, re- 
ferindu-se la proiectele de re
zoluție ale S.U.A., el a eviden
țiat faptul că „nu este nicide- 
oum vorba de excluderea din 
O.N.U. a unui stat membru, 
pentru că Taiwanul nu este și 
nici nu a fost niciodată stat 
și nici membru al O.N.U., emi
sarii ciankaișiști ocupând în 
mod abuziv locul cuvenit repre
zentanților legitimi ai marelui 
popor chinez”.

Reprezentantul Mauritaniei, 
Moulaye El Hassen, a subliniat 
că nici un program de pace, 
securitate și cooperare interna
țională nu poate fi eficient fără 
participarea R. P. Chineze la 
negocierea și elaborarea lui. Ca 
atare, a menționat cl, prezența 
Chinei la O.N.U. înseamnă spo
rirea autorității și eficienței a- 
cestei organizații internaționale.

de fotografii 
de azi".

★
PARIS 18. —

tu! Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: La Boulogne 
sur Mer, oraș înfrățit cu

Corespondau-

Municipiul Constanța, a avut 
loc vernisajul expoziției „Ro
mânia nouă", care cuprinde 
imagini ilustrative din istoria 
contemporană a României, 
precum și obiecte de art fi 
populară. Organizată de Aso
ciația de prietenie Franța- 
România și de Ambasada ță
rii noastre la Paris, expozi
ția a fost inaugurală de pri
marul orașului, senatorul 
Henri Henneguelle.

I
I

I
I

Plenara
C. C. al P. C. Finlandez

HELSINKI 18 (Agerpres). — 
La Helsinki au loc lucrările 
plenarei C.C. al P.C. Finlan
dez.

Aarne Saarinen, președintele 
P.C. Finlandez și Taisto Sinisa- 
lo, vicepreședinte al partidu
lui, au prezentat rapoarte des
pre situația internă din partid. 
Au fost examinate, de aseme
nea, problemele legate de prin

cipalul document ce Va fi pre
zentat de Comitetul Central ce
lui de-al XVI-le Congres.

Plenara a adoptat o declara
ție intitulată „Pentru pace și 
securitate în Europa”, care re
levă că dezvoltarea pozitivă a 
situației internaționale în direc
ția destinderii reprezintă re
zultatul luptei tot mai puterni
ce a forțelor antiimperialiste 
din întreaga lume.

IRAN : Imensul Arc de Triumf din Piața 
Chahyad din Teheran inaugurat cu prilejul 
aniversării a 2 500 de ani a statului iranian. F

JJBABY DOC" W PERICOL ?

Luptele din Vietnamul de sud 
și Cambodgia

VIETNAMUL DE SUD 18 
(Agerpres). — Agenția de presă 
Eliberarea anunță că unități a- 
le Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
nimicit peste 280 de soldați ina
mici în urma luptelor din 9 și 
10 octombrie care s-au dat în 
provincia Tax Ninh. De aseme
nea, patrioții au distrus 17 ve
hicule militare și au doborit un 
elicopter. In timpul luptelor din 
i2 octombrie, patrioții au pro
vocat pierderi grele unei uni- 
țăt- inamice care se deplasa 
spre regiunea Gia Ngon.

In urma atacurilor repetate 
asupra pozițiilor întărite ale 
inamicului, din apropierea ora
șului Kon Turn, și de pe șo
seaua nr. 14, în ultimele zile 
âle lunii octombrie, unități ale 
forțelor patriotice au scos din 
luptă 83 de soldați inamici, au 
'distrus 17 autoblindate, șase 
"depozite de carburanți și au 
capturat o mare cantitate de ar
me și echipament militar.

SAIGON 18 (Agerpres). — 
400 de militari saigonezi au fost 
nimiciți de detașamente ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Atacu
rile simultane au fost lansate 
în dimineața zilei de 18 octom
brie asupra a trei baze inami
ce amplasate la 65 de kilome
tri nord-est de Saigon, anunță 
agenția Reuter.

★
PNOM PENH 18 (Agerpres). 

Potrivit știrilor transmise de a- 
genția A.K.I., forțele de rezis
tență cambodgiene au atacat, 
la 12 octombrie, batalionul 31 
al „forțelor speciale” saigoneze 
aflate în Cambodgia. In ambus
cadă au fost uciși și răniți 140 
de soldați și ofițeri ai inamicu
lui. In aceeași zi, artileria pa- 
trioților a bombardat punctul de 
comandă al unității a 5-a tac
tice a armatei saigoneze.

Englezii sînt împotriva
aderării

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Cotidianul londonez „Financial 

Times* a organizat un sondaj 
de opinie in Marea Britanie in 
problema aderării Angliei la 
Piața comună. Potrivit rezulta
telor acestui sondaj, 52 la sută 
din persoanele chestionate s-au 
declarat împotriva aderării, 35 
la sută s-au pronunțat pentru, iar 
13 la sută s-au obținut să facă 
declarații. Un alt sondaj, efec
tuat simultan de Institutul 
..Gallup”, relevă că numărul 
celor care se declară pentrb a- 
derare este și mai mic — 32 la 
sută.

Pe de altă parte, pe măsură 
ce se apropie ziua de 28 octom
brie, cînd în Camera Comune
lor va avea loc votul în proble
ma aderării, sporește numărul 
membrilor cabinetului Heath 
care se opun intrării Angliei 
în C.E.E. După ce pînă în pre
zent, și-au prezentat demisia doi 
membri ai guvernului (Edward 
Taylor și Jasper More), cotidm- 
nul „Times" relevă că un alt 
ministru, Victor Goodhew, in
tenționează să demisioneze din 
pricina dezacordului său față 
de aderare.

:■
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Veștile care sosesc din 
Haiti vorbesc de declanșarea 
unei crize guvernamentale, 
căreia trebuie să-i facă față 
noul dictator pe viață, denu
mit cu amară ironie .Baby 
Doi". Și dacă deocamdată, o- 
poziția deschisă vine numai 
din partea propriilor sale 
rude, nu înseamnă că situa
ția dictatorului este mai pu
țin dificilă.

Desemnarea ca succesor la 
președinție de către Papa Doc 
a fiului său Jean Claude Du
valier nu a stins contradic
țiile dintre membrii familiei, 
fiecare atribuindu-și veleități 
de conducător. Cea mai ac
tivă pare a fi sora lui Jean 
Claude, Marie Denise, fosta 
secretară particulară a noului 
dictator.

De puțin timp, Marie De
nise a renunțat la funcția 
aceasta care o menținea in 
preajma puterii, părăsind ța
ra împreună cu soțul său și 
cu un grup de „prieteni". 
Plecarea, pe ascuns, a Ma-

posibilă o lovitură de palat. 
Speculațiile privind aceste 
două posibilități sînt cu at it 
mai frecvente, cu cit Haiti 
a oferit și in trecut destule 
exemple de încercări de răs
turnare a unui membru al

T A
riei ca și termenii duri în 
care, cu citeva zile in urmă, 
.Baby Doc" avertiza că va 
înlătura pe toți aceia care 
s-ar ridica-împotriva regimu
lui, au determinat pe obser
vatorii politici să presupună 
că o criză guvernamentală 
este iminentă, unii dintre ei 
avansînd chiar ideea că este

„clanului" Doc de către un 
altul. Este știut faptul că în
săși soția lui Papa Doc a con
spirat împotriva acestuia, ca 
să nu amintim decît una din
tre „dovezile" de dragoste ca^ 
re leagă pe membrii familiei 
duvalieriste. Jean Claude con
tinuă, deocamdată, să se

mențină la putere datorită 
celor doi frați ai săi care 
controlează armata și cance
laria. Dar, întrebarea pe ca
re . Baby Doc" și-o pune 
este pînă cînd poate conta pe 
sprijinul acestora ?

Pe de altă parte, el nu 
poate să facă abstracție de 
Opoziția lot mai indirjită a 
poporului împotriva regimu
lui său. Haitienii nu uită că 
in timpul guvernării duvalie
riste peste 20 000 de fii ai 
săi au fost exterminați!

Mai devreme sau mai tir- 
ziu, patrioții haitieni vor în
lătura clanul Doc, chiar dacă 
pentru aceasta vor plăti în 
continuare cu prețul a nume
roase yieți.

M. F. <

R.P.O. Coreeană 
și Sierra Leone 

au hotărît 
să stabilească 

relații diplomatice
«PHENIAN 18 (Agerpres). — 

Guvernele R-P-D. Coreene Și 
Republicii Sierra Leone au ho
tărî! să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă. In comunicatul comun sem
nat cu acest prilej la Freetown, 
menționează agenția A.C.T.C., 
se subliniază că această măsu
ră este menită să servească 
"dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre cele 
"două țări, pe baza principiilor 
'deplinei egalități in drepturi, 
respectării suveranității și nea
mestecului în treburile interne.

INDIA
214 exploatări 
carbonifere 

trecute 
sub controlul 

statului
DELHI 18 (Agerpres). — Gu

vernul Indiei a pus sub control 
conducerea a 214 exploatări 
carbonifere ale țării. După cum 
relevă ziarul „Hindustan Ti
mes”, această măsură are drept 
scop reorganizarea și dezvolta
rea planificată a extracției de 
cărbune, în vederea realizării 
unei exploatări științifice a re
surselor naturale. Controlul sta
tului asupra acestui important 
sector industrial — relevă, to
todată, ziarul — va contribui 
la dezvoltarea mai rapidă a si
derurgiei și altor ramuri ale 
economiei naționale, la progre
sul economico-social al țării.

Pentru promovarea
prieteniei japono-coreene

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
A.C.T.C., la Tokio a avut loc 
e întrunire a unui grup de par
lamentari japonezi, în vederea 
constituirii „Uniunii deputați- 
lor pentru promovarea priete
niei japono-coreene". La întru
nire au luat parte deputați ai 
partidelor comunist. socialist, 
liberal-democrat. Komeito Ș« 
socialist-democratic. Partîcipan- 
ții au hotărît să convoace, la 
la 25 octombrie, prima reuniu
ne a noii organizații.

★
Cu prilejul vizitei de priete

nie pe care o efectuează în 
R.P.D. Coreeană o delegație a

universitarilor japonezi, în 
frunte cu Yasuzo Suzuki, deca
nul facultății de arte a Univer
sității Rissho, din Tokio, la 
Phenian a avut loc un miting 
— informează agenția A.C.T.C. 
Luînd cuvîntul, Kim Ung, vice
președintele Societății coreene 
pentru relațiile cu străinătatea, 
a exprimat solidaritatea popo
rului coreean cu lupta poporu
lui japonez pentru lichidarea 
bazelor militare americane din 
Japonia și retrocedarea comple
tă a Okinuwei. împotriva mili
tarizării Japoniei. La rîndul 
său, Yasuzo Suzuki a dat o înal
tă apreciere realizărilor dobîn- 
dite de poporul coreean, care 
și-a transformat țara într-un 
stat socialist industrializat.

HANOI
&

Potrivit tradiției, elevii și 
studenții din R-D. Vietnam 
și-au început noul an de în
vățământ prin muncă patrio
tică. In școli și facultăți au 
fost create brigăzi speciale 
care au plecat în zonele a- 
fectate de recentele inundații, 
pentru a participa la lucră
rile de refacere. In același 
timp, 10 000 de studenți și 
cadre didactice ai institutelor 
pedagogice lucrează la repa
rarea școlilor și căminelor de 
copii. Studenții școlilor și in
stitutelor agricole lucrează în 
cooperative, iar 6 000 de stu
denți mediciniști acordă a- 
jutor instituțiilor medicale în 
asigurarea asistenței sanitare 
pentru populație.

SOFIA
Producția de mașini-unelte 

este realizată în Bulgaria de 
22 de întreprinderi, cuprin
se într-o uniune industrială. 
Jumătate din aceste obiective 
au fost construite în ultimii 
5 ani, permițîrid dublarea

Din țările 
socialiste 

producției acestui sector. In 
prezent, în fața Uniunii in
dustriale pentru producția de 
mașini-unelte se află, atît sar
cina de a spori producția, cît 
și aceea de a pune la punct 
producția de mașini-unelte 
cu înaltă productivitate și e- 
ficieriță economică. In acest 
scop, vor fi construite 17 u- 
zine noi, modernizîndu-se, în 
același timp, producția în al
te 13 obiective industriale.

BUDAPESTA
In ultimele două decenii, 

în R.P. Ungară cea. 25 la su
tă din totalul investițiilor 
din industria chimică au fost 
alocate pentru dezvoltarea 
producției de îngrășăminte 
minerale. Au fost construite 
întreprinderi noi și au fost

modernizate cele existente, 
astfel îneît producția de în
grășăminte azotoase, dc exem
plu, a crescut după eliberare 
de cea. 50 de ori, iar cea de 
super fosfați — de aproxima
tiv 7 ori. Utilizarea îngră
șămintelor în agricultura un
gară a permis sporirea valo
rică; a producției agricole in 
ultimele două decenii de 2,5 
ori.

MOSCOVA
Autocamioanele și autobas

culantele construite de uzine
le din Minsk vor înlocui în 
următorii ani transporturile 
feroviare în numeroase șan
tiere și exploatări de cărbu
ne la zi din Uniunea Sovie
tică. Au și fost create auto
trenuri cu o capacitate de 
încărcare de 60 tone, în sta
diu de proiectare aflîndu-se 
mașini de 120 tone. Datori
tă puternicelor motoare elec
trice folosite, pentru tracțiu
ne, mașinile pot învinge pan
te foarte abrupte și efectua 
transporturi chiar pe dru
muri nemodernizate, atingînd 
viteza de 85 km/h.

R. P. POLONA : Uzina metalurgică Kielce a împlinit recent 50 de ani. Cu această oca
zie muncitorii și tehnicienii uzinei și-au luat noi angajamente și au ti rminat construirea nou
lui camion basculant de 75 de tone pe șasiu polonez „Jelcz“.

In foto : Prototipul noii basculante. La dreapta un muncitor care lucrează în uzină 
de 43 de ani.

• SANTO DOMINGO 
Corpurile a doi oameni împuș- 
cați au fost găsite duminică pe 
o șosea, în apropierea capitalei 
Republicii Dominicane, a anun
țat postul de radio Santo Do
mingo.

Pe de altă parte, subliniază 
agenția France Presse. care reia 
aceste Știri, același post de ra
dio a anunțat arestarea a doi 
indivizi, dintre care unul este 
un fost polițist, ambii făcînd 
parte dintr-o organizație teroris
tă, acuzați de asasinarea, recen
tă, a cinci tineri.

Această serie de crime a 
provocat emoție și proteste în 
Santo Domingo, cu atît mai 
mult cu cît se pare că la aceste

asasinate ar fi participat și po
lițiști.

• HELSINKI. Delegația Mi
nisterului Industriei Lemnului, 
condusă de ministrul Mihai

-Sudor, și-a încheiat vizita în 
Finlanda, efectuată la invitația 
ministrului finlandez al comer
țului și industriei. Olavi Salo
nen.

Ministrul industriei lemnului 
al României a avut duminică o 
nouă întrevedere cu Olavf Mat- 
tila, ministrul planificării, dez- 
voltărji și relațiilor comerciale 
al Finlandei. Au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor co
merciale și de cooperare dintre 
cele două țări.

• NEW YORK. Un satelit 
american, cu o baterie solară 
de 9,7 fn lungime, a fost plasat 
pe o orbită polară, de la baza 
aeriană Vandenberg, din Cali

fornia. Satelitul va studia timp 
de peste șase luni producerea 
energiei solare, efectul furtuni
lor solare asupra fenomenelor 
polare ș> comunicațiile prin sa
telit.

Interzicerea 
partidelor politice 

in Uganda
KAMPALA 18 (Agerpres). — 

Președintele Ugandei, genera
lul Idi Amin, a anunțat inter
zicerea tuturor partidelor poli
tice din țară, menționând, in 
special, Congresul popular din 
Uganda, creat de fostul preșe
dinte. Milton Obote. Generalul 
Idi Amin a declarat că această 
interdicție va rămîne în vigoa
re „pînă la revenirea tării la 
un regim civil”. Au fost inter
zise, de asemenea, pe o perioa
dă de doi ani, toate întruniri
le cu caracter politic.
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x/jDecesul celui mai 
vîrstnic american

\Unicul supraviețuitor al răz
boiului de secesiune, Sylvester 
Magee, a decedat vineri la un 
spital din Columbia (Mississip
pi), in virstă de 130 de ani. El 
fusese identificat de o agenție 
de asigurări drept cea mai 
virstnică persoană din S.U.A 
Născut in 1841 pe o plantație 
din Carolina de Nord, războiul 
din 1860 l-a prins pe Sylvester 
Magee lucrind in Mississippi ca 
sclav negru. In timpul celor 130 
de ani ai săi, Magee a avut 
trei soții. De ultima s-a des
părțit in 1967, fiindcă inculpata 
avea... 60 de ani.

tramvaie de dimensiuni neobiș
nuit de mari. Primul din aceste 
vehicule a și fost pus in circu
lație. El are lungimea de 29 
metri și transportă simultan 
330 pasageri.

Timp de mai mulți ani. 
Chaplin a interzis proiecția a- 
cestor filme, astfel incit milioa
ne de spectatori vor avea po
sibilitatea să-l revadă pe ne
muritorul Chariot.

A fost descifrat 
„locatorul" delfinilor
Oamenii de știință sovietici 

au descifrat „taina" delfinilor 
de a putea desluși in apă de 
la mari distanțe toate piedicile 
care le apar in cale. Astfel, 
s-a constatat că „locatorul" 
delfinilor care, potrivit teori
ilor anterioare, emite numai 
semnale de joasă frecvență, es
te in realitate și un emițător 
de ultrasunete. Aceasta expli
că de ce delfinii „observă" de 
departe și obiecte a căror mă
rime nu depășește zecimi de 
milimetru.

Gală de filme Chaplin

Tramvaie uriașe
Edilii orașului Milano au ho- 

târit sâ rezolve problemele 
transporturilor urbane folosind

La începutul lunii noiembrie, 
la Paris va fi organizată o 
gală de filme Chaplin, in ca
drul căreia vor fi prezentate fil
me ca „Dictatorul", „Lumini
le orașului", „Timpuri noi" și 
altele.

Fondarea Grădinii 
botanice naționale 

a Cubei
La Havana a fost fondată 

Grădina Botanică națională a 
Cubei. Plantarea celor 16 000 
de specii de plante tropicale și 
subtropicale de care va dispu
ne parcul botanic va fi realiza
tă de studenții Facultății de 
biologie, iar ornamentarea lui 
va fi făcută de studenții Fa
cultății de arhitectură a Uni
versității din Havana.

Petrolier antipoluant
Șantierele navale „Talcanti- 

eri“, aparținind grupului IRI, au 
lansat la apă, la Castellamma- 
re di Stabia, in apropiere de 
Neapole, petrolierul „Conasto- 
ga", de 27 000 tone, dotat cu 
instalații antipoluante. Prin
cipala inovație (in afară de al
te perfecționări) constă in a- 
ceea că nava posedă un sistem 
de tratare prin separare și pu
rificare a apei folosite pentru 
spălarea rezervoarelor. Aceasta 
este apoi deversată curată in 
mare, in timp ce petrolul re
cuperat din resoectivele canti
tăți de apă este pompat spre 
rafinăriile de pe țărm, spre a 
se adăuga celui conținut inițial 
in rezervoare.
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