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Dialog fructuos 
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PENTRU 
A ÎNDEPLINI

Am intrat în penultima lună a anului. Pînă la scă
dem.?, generală a primului an al cincinalului, au mai ră- 
r: -.s deci, mai puțin dc două luni. Timpul pare că zboară, 
zilele se scurg una după alta cu repeziciune și odată cu 
aceasta colectivele dc muncă cele mai harnice adaugă noi 
și no. plusuri la realizările din timpul anului, dovedind 
hotârîrea lor de a încheia acest prim an din cincinalul 
1971—1975, cu cantități cît mai mari de cărbune .peste plan.

Știrile care ne-au parvenit la redacție în cursul zilei de 
ieri de la exploatările miniere, vestind rezultatele din pri
ma lună a ultimului trimestru» confirmă acest lucru. La loc 
do cinste în întrecerea socialistă a continuat să se situeze 
— prin realizările sale — experimentatul colectiv al mi
ne’. Lupeni. care a reușit să extragă în plus pe luna octom
brie 4 200 tone de cărbune. Adăugind această cantitate la 
realizările din lunile anterioare mina Lupeni totalizează 
31000 tone peste plan, apropiindu-se de realizarea anga
jamentului de 45 000 tone anual.

In ordinea mărimii producției realizate peste plan ur
mează colectivul exploatării miniere Petrila cu un plus de 
2 500 tone, care, totalizat cu realizările anterioare ridică 
depășirea acestei exploatări la 13 500 tone, față de 8 000 
tone angajament anual. (In cazul acestei exploatări se pune 
de urgență problema reanalizării și îmbunătățirii angaja
mentului !). In luna octombrie au mai depășit prevederile 
de plan colectivul minei Aninoasa cu 2 100 tone cărbune 
și colectivul minei Paroșeni cu 155 tone.

Ceea ce se constată negativ la încheierea bilanțului pe 
luna octombrie, este faptul că un număr de exploatări nu 
și-au onorat sarcinile de plan și angajamentele, diminuînd 
s.mțitor prin nerealizările lor rezultatele pe bazin. Mina 
Vulcan a înregistrat un minus de aproape 7 000 tone de 
cărbune, anihilînd întreaga realizare' din cursul anului și 
intrind în rindul unităților rămase sub plan; mina Dîlja, 
cu minusul din octombrie de 6 100 tone își ridică rămânerea 
sub plan la 44 400 tone; mica exploatare Bărbăteni a în
cheiat și ea luna cu un mare minus — 3 000 tone de căr
bune: mina Uricani a încheiat luna cu un minus de 4 450 
tone, iar Lonea cu 1 300 tone. Datorită acestor nerealizări. 
Pe ansamblul Văii Jiului. Centrala cărbunelui Petroșani 
înregistrează in luna octombrie o rămînere in urniă la 
producția brută de 13 600 tone cărbune.

Spre deosebire de situația existentă la sfîrșitul celor 
trei trimestre expirate, cînd se putea vorbi de rezultate 
pozitive de ansamblu, în spatele cărora existau multe ine
galități, de data aceasta nu se mai poate vorbi nici măcar 
de realizări de ansamblu. Neritmicitatea rămânerile în urmă 
ale unor brigăzi și sectoare la început de decadă și de lună 
a apărut în toată goliciunea ei și de astădată, lăsînd să se 
Întrevadă întregul cortegiu de consecințe negative pe care 
le generează. Acum le va fi și mai greu unor colective să 
recupereze ce au lăsat in urmă !

Situația cu care s-a încheiat luna octombrie ridică din 
nou problema responsabilității față de sarcina de plan, față 
de angajamentul luat în întrecerea socialistă, față de obli
gați.. asumată, ridică din nou problema exigenței față de 
calitatea muncii desfășurate de fiecare conducător al proce
sului de producție, incepînd de la maistru și șef de brigadă, 
pînă la directorul exploatării. La sfîrșitul trimestrului trecut 
s-au dat indicații precise ca în toate unitățile rămase sub 
plan să se întocmească programe concrete, care să prevadă 
recuperarea treptată și integrală pînă la sfîrșitul anului a 
tuturor restanțelor. De ce nu s-a respectat acest lucru pre
tutindeni ? Iar acolo unde asemenea programe s-au făcut, 
de ce nu s-a urmărit realizarea lor punct cu punct ? Faptul 
că și după întocmirea unor asemenea programe unele co
lective continuă să rămînă în urmă, denotă că acestea, 
ori nu au fost bine gîndite cînd s-au întocmit, ori au fost 
gîndite bine și nu s-au aplicat în practică. Oricare ar fi si
tuația insă — și într-un caz șj în altul — denotă că mai 
există încă multă superficialitate, responsabilitate scăzută, 
formalism. Este • timpul ca, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, conducerile tehnico-admi- 
nistrative din unitățile râmase în urmă să treacă cu toată 
seriozitatea și răspunderea la aplicarea unor măsuri care 
să ducă la crearea de condiții optime de muncă in subteran, 
printr-o aprovizionare corespunzătoare, printr-o asistență 
tehnică mai bună, printr-o organizare superioară a produc
ției și a muncii ca toate brigăzile și sectoarele să îndepli-
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Planul cincinal de dezvol- 
re a economiei naționale, 

votat recent de Mareo Adu
nare Națională — reflectind 
politico Partidului Comunist 
Român de continuare consec
ventă a industrializării pe ba
za cuceririlor revoluției tehni- 

, co-științifice, de dezvoltare sus
ținută a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, de perma
nentă ridicare social-culturală a 
țării — oferă imaginea unei 
dezvoltări viguroase a întregii 
țări pe drumul progresului și 
civilizației.

Creșterea intensivă și moder
nizarea economiei naționale se 
întemeiază pe investirea unei 
mari părți din avuția naționa
lă, pentru înflorirea multilate
rală a țării. Sporirea venitu
lui național într-un ritm mediu 
anual de 11-12 la sută (față 
de 7,7 - 8,5 la sută cît s-a 
prevăzut în momentul elabo
rării Directivelor Congresului 
al X-lea al partidului) și stabili
rea unei cote de acumulare 
de 30-32 la sută vor permite 
statului să investească în acest 
cincinal din fondurile centrali-

1974 1975 1971-4975
zate ale statului, alocații cu 
mult sporite față de cincinale
le precedente. După cum re
zultă și din graficul de față 
aceste alocații vor crește de la 
75,8 miliarde lei în anul 1971, 
la 105,8 miliarde lei in anul 
1975, totalizînd 470 miliarde 
lei. (Față de 420-435 miliarde 
lei cît s-a prevăzut de Congre
sul al X-fea al partidului).

Din acest volum de investi
ții, circa 60 la sută vor (I în
drumate spre continuarea ope
rei de industrializare a țării, 
ceea ce va conduce ca la sfîr
șitul cincinalului industria ro
mânească să acopere 70 la su
tă din necesarul de utilaje al 
țării, să furnizeze de aproape 

ori mai multe mărfuri pen- 
fondul pieții Interne și de 
ori mai multe produse pen
export.

Reflectind preocuparea per
manentă a partidului și statu
lui pentru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor zonelor țării, 
pentru înflorirea multilaterală a 
fiecărui județ, municipiu și lo
calitate, o parte însemnată din 
aceste investiții este destinată

municipiului nostru. Noile mine 
Livezeni și Bărbăteni, instalațiile 
moderne de extracție in curs 
de execuție, dezvoltarea și mo
dernizarea tuturor capacităților 
de producție din industria car
boniferă a Văii Jiului, construc
ția noii fabrici de textile nețe
sute din Petroșani și moderni
zarea fabricii ..Viscoza" Lupeni, 
electrificarea liniei ferate Live
zeni — Mintia, construcția unui 
mare număr de blocuri cu a- 
partamente, a unor baze turis
tice și sportive, și altor obiec
tive social-culturale, execuția 
unui important volum de lucrări 
cu caracter urbanistic și gos
podăresc — iată numai cî- 
teva din transformările ca
re vor avea loc 
local ca urmare 
tuirii acestui bogat 
de investiții.

Profund convinși de justețea 
politicii partidului și statului 
care vizează înflorirea multi
laterală a întregii țări, cetă
țenii Văii Jiului își vor mobi
liza întreaga energie și capa
citate creatoare pentru realiza
rea deplină a grandiosului 
program de investiții prevăzut 
în noul cincinal.

DRUMEȚIND
PE

Concepută și realizată in
tr-un sistem unitar și de du
rată de către unitatea de 
pionieri de la Școala generală 
Aninoasa, activitatea .Să ne 
cunoaștem patria" a luat star
tul in urmă cu cileva zile.

Diminea(ă frumoasă de 
toamnă. Culorile aramei îm
prăștiate cu prisosință de na
tură și-au dat întîlnire cu 
clinchetul zglobiu al glasu
rilor de argint ale micuților, 
nerăbdători să pornească la 
acțiune. Dar așteptarea lor nu 
era lungă. Doar 10 minute 
și iată că cele două autocare 
elegante își fac apariția în 
fața școlii. Și călătoria începe. 
Sint lăsate in urmă siluetele 
zvelte ale noilor construcții 
din Petroșani, șerpuitoarele 
serpentine de la Peștera Bolii. 
Natura darnică, incintă privi
rea celor 80 de pionieri și 
cadre didactice, astfel că ei 
nici nu știu cînd ajung in 
Țara Hațegului, unde primul 
popas îl fac la vatra stră
moșilor noștri — Ulpia Tra- 
iana Sarmizegetusa. In cu
vinte calde și emoționante, 
profesoara de istorie le vor
bește copiilor despre strămo
șii noștri daci, despre actele 
lor de vitejie, despre forma
rea poporului român. Vizi- 
tind ruinele cetății, pionierii 
și cadrele didactice au retrăit 
emoționante momente din tre
cutul de luptă al poporului 
nostru.

Paralel cu vizita și evoca-

Lucreția BELDIMAN 
Consiliul municipal 

al organizației pionierilor 
Petroșani
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noiembrie, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe profesorul 
american de origine română de 
la Universitatea Rockefeller, 
membru al Academiei Națio
nale de Științe din Washington, 
George Pallade, care, la invi
tația Academiei Republicii So
cialiste România, face o vizită 
in țara noastră.

La primire au participat to
varășul Paul NiculescU-Miz.il. 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
acad. Miron Niculescu, pre-

ședințele Ar ădeni iei Repu
blicii Socialiste România. A fost, 
de asemenea, de față, Ion Ro
manii. consilier la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale coope
rării dintre savanții din Româ
nia și Statele Unite ale Ame- 
rlcii în diferite compartimente 
de cercetare, ale schimbului de 
experiență pe planul învâțămîn- 
tului universitar. în interesul 
activității științifice din cele 
două țări, ai progresului ge
neral.

Convorbirea s-a desfășurat 
îr.tr-o atmosferă de cordialitate.
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Nimeni nu a bănuit, cu 
doi ani în urmă, că 
intr-un contract de 

antrepriză cu denumirea mo
destă „Bază didactică de 
sport — Paring** poate să se 
acumuleze atîta trudă, atîta 
dăruire, atîta măreție. Pro
iectat pe dimensiunile înăl
țimilor semețe ale muntelui 
acest edificiu — unic in fe
lul )ui — de cultură fizică 
și sport sfidează capriciile 
naturii.

Locul a fost ales cu grijă 
intr-un cadru natural de un 
pitoresc pe care au avut fe
ricirea de a-1 admira doar 
puținii temerari sau băștinașii 
care și-au croit printre trun
chiurile pădurilor de 
poteci pentru turme, 
du-le la pășune și la 
tul apelor. Liniștea 
deauna a locului, din apropi
erea vîrfului Parîngul Mic, 
a rămas nealterată ; numai 
zgomotele înăbușite ale trac
toarele dau vestea apropierii 
de înălțimi a materiei prime 
care se zidește în granitul 
milenar.

Datorită izolării și

brazi 
ducîn- 
răsări- 
dintot-

lipsei

căilor de acces, fenomenele 
de producție au fost gîndite 
în complexitatea lor, pentru 
a stăpîni execuția construc
ției, finalitatea actului con
tractat. La orice pas întîl- 
neșli granitul, arborii secu
lari și „asprimea" pantelor.

Pe platoul din 
erea cabanei 
s-a amenajat o plat

formă de materiale și un 
punct de aprovizionare cu 
carburanți. De aici, s-a pri
vit spre înălțimi. In linie 
dreaptă, spre a cuceri ma
sivul, distanța pare,o nimi
ca toată. 2—3 km. Dar dru
mul pe pantele muntelui 
croit de îndrăzneții timpului 
e atit de întortochiat incit 
ai impresia că nu se mai 
sfîrșește.

După doi ani insă de du-te- 
vino, drumul trudit zilnic 
de șenilele tractoarelor, a 
cunoscut freamătul care a 
prăvălit obstacolul, a netezit

Pe ple 
erea

Pantil'mon rîRSTEA
T.C.M.M.
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...Dar, nu și pe troluoare....Și, s-au bucurat copacii.

Programul 
Universității serale 

de marxism-leninism
Duminică 

în prezența
Ion Răduiescu, prim-se- 
cretar al Comitetului 
orășenesc Petrila al 
P.C.R.. primarul orașu
lui, și a prof. Victor Iă- 
țenco, președintele Con-

sili ului 
șani al . ,
nierilor, la Petrila a fost 
inaugurată o nouă casă 
a pionierilor — perime
tru de educație socialis
tă, de formare a deprin
derilor practice, a viito-

rilor cetățeni. Clădirea 
noului lăcaș al pionie
rilor, bine pusă la punct, 
a cunoscut, timp de cî- 
teya ore, freamătul unei 
nestăvilite bucurii. Aici 
s-au legat... cunoștințe 
între pionierii din toate 
școlile Petrilei. au avut

loc „ședințele" introduc
tive ale cercurilor înfi
ințate.

La început de drum, 
dorim noii instituții de 
cultură și educație să 
desfășoare o vie activi
tate, să obțină cit mai 
frumoase rezultate.

Vor participa studenții de 
la secțiile: economie, filozo
fie, sociologie, estetică, prin
cipiile și metodele muncii de 
partid.

Prezența obligatorie.
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Un sincer bravo
rugbiștilor de la Știința

pe portativ
• „Te-ai dus și tu: șî-n urma ta. dureri in suflet 

n-a»n >4i stnng... i -am învățat că uit să pling...* Cc-s astea? 
Nu știu. .Picături" dîntr-o melodie veche, parcă, snu niște 
trunchiuri de poezie, nu știu, am uitat, in tot cazul nu 
fost primele... volburi care mi-au străfulgerat gândurile, 
frincindu-mi-le. in momentul în care am nflat rezultatul 
«lc la Constanta. S-a dus și meciul ăsta. Jiule, s-au dus și 
punctele astea ! • Excepționalul sportiv român llie Năstase 
a ciștigat senzațional meciul cu Rod Laver și. implicit, tur
neul celor mai mari .rachete" ale mapamondului. «Ic la 
Londra 0 A încetat din viață Emcrich Vogi, strălucit teh
nician al fotbalului românesc • Se va rejuca meciul Bo
russia MSnchcngladbach — Internaționale Milano * lland- 
halistii Științei, antrenați de Sică Mărculescu, au fost — 
duminică dimineața — penibili. Dacă handbalul în Ro
mânia s-ar juca cu „pasiunea" și .dăruirea* etalată dc... 
minusculii (nu la propriu vorbind) noștri . favoriți", pe 
arena internaționala am fi cotați pc undeva, la poalele pi
ramidei. Ce se întimplă ? • O veste care ne-a umplut 
inimile de bucurie : după victoria categorică asupra Stelei, 
rugbiștii lui Teo Rădulcscu au ciștigat la București înnrclc 
«lcrhy «u Dinamo. O .grămadă’ dc felicitări pentru această 
ispravă ! • Pc zăpada, se zice că fotbaliștii Științei joaca 
mai bine decit pe gazon. Paradoxal dar poate adevărat ! 
• (otidianul „Sportul a publicat calendarul competițiilor 
sportive republicane pc anul 1972 d Handbalul feminin 
in România iși reciștigă simpatiile. Din nou avem o bună 
.națională" ț In campionatul județean «Ic fotbal, anino- 
senii se bucură enorm învingând acasă echipa de juniori a 
Minerului Lupeni! Palidă satisfacție ! * In frumos repor- 
laj-intcrviu despre „fachirul* Cotormani publică George 
Mihalache în ..Sportul" • Jn sfirșit. poetul Adrian Păuncscu 
afla că ținta atacurilor sale perpetue, antrenorul Angelo 
Niculescu, e oltean și-l sfătuiește să-și aplece urechea și 
la povețele... pămintului. recomandindu-i 
confruntări din această lună pe.. Marcu
Nici chiar așa I • A venit iarna ! Cum 
pregătirea competițiilor de sezon? Sau ne 
limpuriu să ne.„ gîndim la acest lucru?

pentru marile 
și pe Ene Daniel, 
stăm, tovarăși, cu 
gindeam că e pre-

Y. ZET

J

învingători cu 6-3

cu Dinamo
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Rezultate tehnice
Dinamo București 
Rapid
Sport club Bacău
Crișul
„U" Cluj
„U' Craiova
Farul
A.S.A. Tg. Mureș

U.T.A. 
Politehnica 
Steaua
< F.R. Cluj 
F. C. Argeș 
Steagul roșu 
Jiu)
Petrolul

1—0

1—0
3—0

Etapa viitoare (17 noiembrie)
U.T.A.
Steaua
C.F.R. Cluj
Crișul
Petrolul
„U" Craiova
Jiul
Politehnica

Farul
Steagul roșu 
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
„U“ Cluj 
F. C. Argeș 
Dinamo
Sport club Bacău

CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. „U* Cluj
3. Sport club
4. Steaua
5. Dinamo
6. A. S, Armata
7. Farul
8. „U“ Craiova
9. Steagul roșu

10. Rapid
11. F. C. Argeș
12. Petrolul
13. Jiul
14. Politehnica
15. Crișul
16. C.F.R. Cluj

21— 7
18—10
15— 8
13— 8
14— 9
7— 6

11— y
12— 11
9— 8

10—11
14—15
5—16
4— 8

10—17
3—12
7—18

la București

In campionatul DIVIZIA C

județean de fotbal
Minerul

Aninoasa 
— Minerul 
Lupeni II 4-0

toată apărarea și marchează 
fulgerător. Liniștea din tabăra 
lui Bcudeanu e întreruptă doar 
în min. 85 de «golul onoarei' 
(Mărcuș)

La juniori i Constructorul — 
Minerul 1—5. ,

Preparatorul
Petrila

llie COANDRAȘ

Știința Petroșani
Dunărea Calafat 4=0

Campionatul 
județean 

de Biandbal

Meciul a fost permanent la 
discreția jucătorilor echipei 
gazdă care, duminică, au „fâ- 
ruT* un joc mult mai bun decît 
Jn ultimele etape. Nota de do
minare fermă impusă de gazde 
te concretizează însă abia în 
min. 36 cînd Marinescu a des
chis scorul : 1—0. La reluare, 
după ce spectatorii s-au amuzat 
suficient privind hazliile scene 
din teren provocate de ...zăpa
dă, gazdele „ambalează motoa
rele*, Gudacu înscrie cu ușurin
ță, oaspeții „cad* complet (și 
din văzduh cădeau mereu fulgi 
mari...) și aninosenii se .des- 
lășoară* fără probleme. In min. 
77 fundașul Eghetbaras trimite 
® vbombă" aproape de la cen
trul terenului, mingea îl păcă
lește pe portarul din Lupeni și 
se strecoară în plasă : 3—0. 
Feste numai trei minute, la un 
corner bine executat, Oltan în
scrie plasat cu capul : 4—0

S-au remarcat : Rus, Zarif, și 
Popa de la Minerul Lupeni II, 
Tomuș, Băieșu, Broască, Guda
cu și Marinescu de la Aninoa- 
sa. A arbitrat bine Ion Ciora 
(Hațeg)

Minerul
Vulcan — 

Gloria
Hațeg 4-1

Petroșani
6-0

pe-

K. VALEDI

Construc
torul Lupeni 
— Minerul 

Uricani

Pentru a se reabilita în fața 
propriilor suporteri, fotbaliștii 
de ]a Minerul Vulcan au mizat 
în meciul de duminică, totul 
pe o victorie — obținută în fi
nal ca urmare a unui joc sa
tisfăcător tehnic, eficient. De 
remarcat și faptul că oaspeții 
au prezentat o echipă de mare 
luptă, care s-a opus categoric 
unei diferențe de scor substan
țial, dar care a fost nevoită 
încline totuși steagul...

Gazdele deschid scorul 
min. 2 prin Lucian în urma 
nei greșeli a portarului hațegan 
sancționată prompt de arbitrul 
Mihai Motorga (Petroșani). Cu 
acest scor minim se încheie 
prima repriză. In cea de-a do
ua. oaspeții forțează egalarea 
și o și obțin prin Râpa în min. 48. 
..Șocul" ii trezește pe vulcăneni, 
care încep să acționeze organi
zat. atacînd în trombă. Și go
lurile „cad". în minutele 53, 
86 ( autor : Ferenczi) și 71 (Lu
cian). O altă remarcă : meciul 
s-a disputat in întregime 
într-o perfectă notă de sporti
vitate.

La juniori • 3—0 (prin nepre- 
zen tarea oaspeților)

«ă

în 
u-

Tudor MOCUȚA

1-3
In deplasare, la Lupeni, fot

baliștii din Uricani au obținut 
două puncte extrem de preți
oase, care-i mențin în lupta 
pentru întiietate. Nu trecuseră 
de.it 10 minute din meci și o 
combinație frumoasă, pe ruta 
Bcudeanu („creierul* echipei 
din Uricani) — Hass lacov îl 
pune pe ultimul într-o situație 
ex< i lentă, de care profită si
gur. E 1—0 și oaspeții se dez
lănțuie, atacurile lor, in mare 
viteză, îi determină pe fotba
liștii echipei gazdă să acțione
ze crispat, să se dedea Ia ne- 
regularități (portarul uricăne- 
nilor e scos de pe teren și 
transportat la spital în min- 
43). Deruta gazdelor se prelun
gește, oaspeții majorează scorul 
In min. 50 prin Gocsordi. Inter
vin acum ocaziile mari ale lo
calnicilor ratate însă sau ...pa
rate excelent de noul portar. In 
min. 78, cei care înscriu sini 
lot oaspeții i Mass driblează

După eșecul de la Baru, 
trilenii au ținut să dovedească 
că pretențiile lor la „șefie' nu 
sînt exagerate și-au acționat în 
consecință, dominîndu-și net, 
pe parcursul celor 90 de minute 
de joc, adversarii. Atacînd, de 
la început, dezlănțuit, gazdele 
înscriu în min. 2 prin Ilaidu, 
după care meciul începe să 
fie din ce în ce mai mult la 
discreția lor, golurile continu
ând să „pice' unul după altul. 
In min. 12 marchează Șereanu, 
apoi Costea HI se face remar
cat printr-un joc individual 
bun și prin... trei goluri pe ca
re le „înfige" oaspeților în min. 
28, 40 și 42. Cu 5—0 se termi
nă prima parte a meciului. Se 
părea că scorul va lua ulterior 
mari proporții însă, slăbind rit
mul și greșind des, gazdele nu 
mai înscriu, ultimul gol al par
tidei fiind de fapt un autogol 
(autor : Brîndușa, în min. 88)

A arbitrat bine : Anton I)ob- 
ner (Petroșani)

Ioan CIUR II

★

jocuri, E- 
dispus de 
cu s coml

In celelalte două 
nergia Paroșeni a 
•Prepa ra torul Lupe ni 
de 2—0, iar Parîngul Lonea a
depășit pe Streiul Baru cu 
11—1. In urma acestor rezulta
te, clasamentul campionatului 
județean, seria Valea Jiului, se 
prezintă astfel i

1. Prep. Petrila 9 6 1 2 26—13 13
2. Minerul Uricani 9 6 1 2 20— 9 13
3. Minerul Vulcan 9 5 3 1 17— 9 13
4. Parîngul Lonea 9 4 2 3 30—12 10
5. Constructorul Lupeni 9 5 0 4 19—25 10
6. Utilajul Petroșani 8 4 1 3 14—14 9
7. Energia Paroșeni 8 4 0 4 21—21 8
8. Gloria Hațeg O 9 4 0 5 17—21 8
9. Streiul Baru 9 4 0 5 20—29 8

10. Preparația Lupeni 9 3 0‘ 6 14—26 6
11. Minerul .Aninoasa 9 2 1 6 22—21 5
12. Minerul II Lupeni 9 2 1 6 13—33 5

Fulgi mari de nea îngroșau 
clipă de clipă mantia albă. Fri
gul devenea din ce în ce mai 
pătrunzător. Pe acest „fond", 
fotbaliștii de la Știința Petro
șani și cei de la Dunărea Ca
lafat și-au început disputa în 
cel mai important joc al eta
pei.

...Și pe măsură ce timpul se 
scurgea, cei 22 de combatanți 
„ignorau" vizibil stratul gros 
de zăpadă prestând un fotbal 
care s-a ridicat mult, deasupra 
aceluia admirat, uneori pe ver
dele gazonului. îmbucurător 
pentru noi, cei care ne-am de
plasat duminică la stadion, Ști
ința Petroșani, în ciuda unor 
condiții extrem de dificile, și-a 
dovedit neta superioritate. În
cercam la sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc să evidențiem pe 
cineva. Ne era foarte greu s-o 
facem și în cele din urmă am 
renunțat. Ar fi fost nedrept să 
elogiem aportul unora, să ne
glijăm pe al altora. Felicitări 
pentru frumoasa comportare, 
pentru admirabila dăruire, me
rită toți jucătorii care dumini
că dimineața au îmbrăcat 
courile Științei.

După cîteva minute de 
tonare, elevii profesorului 
mie se acomodează mai rapid 
cu condițiile de joc, folosind 
pasele la semiînălțime, mingile 
lungi, deschiderile surprinză
toare pe extreme, schimbările 
frecvente ale atacurilor de pe 
o parte pe alta a terenului. La 
o asemenea acțiune, în min. 7 
Grizca este pus în excelentă 
situație de gol. Un dribling 
scurt, o depășire a fundașului 
contrai Trăistaru și, pentru prii 
ma oară plasa porții lui Iovan 
este scuturată de zăpadă : 
Știința 1 — Dunărea 0. Nu trec 
mai mult de 10 minute și o cen
trare inspirată.a lui Bălăneanu 
îl găsește complet demarcat pe 
nouarul petroșănenilor Făgaș, 
care fără nici o ezitare, șu- 
tează sec pe lingă apărătorul 
buturilor dunărene aducînd e- 
chipoi sale încă un gol. Acest 
gol are darul să ambiționeze 
în egală măsură ambele echipe. 
Oaspeții atacă din ce în ce mai 
curajos și numai intervențiile 
sigure ale defensivei petroșă- 
nene împiedică reducerea han
dicapului. De fiecare dată, 
Zăvălaș, Dobrescu, Rusii, Botoș, 
și în ultimă instanță Berindei, 
rezolvă cu calm situațiile difi
cile, pupindu-și în clipele ime-

coechipierii în 
contraatac. Li-

trl-

diat următoare 
reale situații de 
nia mediană, Știr, Tismănaru și 
mai apoi Bitea, stăpînește cu 
siguranță zona centrală alimen
tând în permanență cvartetul 
ofensiv cu baloane fructificabile. 
In atac, Pănescu și Bălăneanu, 
centrează mult și eficient, o- 
bligîndu-i pe Iovan, Trăistaru 
și Ciobanu să acorde, nu o 
dată, corner. Făgaș, Grizca și 
Ionescu se descurcă bine în mij
locul apărării aglomerate a oas
peților și numai starea grea a 
terenului împiedică fructifica
rea unor excelente ocazâi de 
gol. O remarcă specială pentru 
„Cristi" Făgaș, din ce în ce mai 
bine acomodai cu postul de a- 
tacant central. Valențele sale 
tehnice și tactice relevă cali
tățile unui atacant percutant, 
capabil să se bată, în înțelesul 
bun al cuvântului, cu apără
rile cele mai aglomerate. Con
lucrarea sa eu Ionescu și Gri- 
zea, jucători remarcați prin fi
nețe tehnică și o bună gîndâre 
în teren, pol reda Științei ace! 
necesar om de gol. In ciuda 
unei presiuni puternice la poar
ta oaspeților, a jocului bun 
prestat dc cei enumerați, golull 
ai treilea întii-zie să cadă. Se 
părea chiar, că în cele din ur
mă, scorul de 2—0 mulțumește 
pe toată lumea. A venit însă 
min. 80 cu zvîenirea aceluiași 
Făgaș, cu șutul său imparabil 
și Știința se distanțează, 
trec decît trei minute și

• corner bine executat de 
este concretizat de

care se

La Lupeni, în sala de sport 
a clubului sindicatelor, s-<i 
desfășurat partida derby a 
campionatului județean de 
handbal masculin dintre echi
pele Minerul Lupeni și Școala 
sportivă Petroșani. Victoria, 
în final, a revenit localnicilor 
cu categoricul scor de 30—21. 
După cum ne comunică Ion 
Emil Nclega. corespondentul 
nostru din Lupeni, echipa 
Minerul, antrenată de C. 
Neagu, a evoluat excelent.

Cele două formații utili
zate au fost: MINERUL: 
Brașoveanu, Siposi, Maidik, 
Nicola, Ceapă, Szegedi, .Mol
dovan, Ciontos; ȘCOALA 
SPORTIVA Bercea, Nadiu, 
Miinich, Sebesi, Jecan, Lăcă-

Lun! dimineața am fost vizi
tați la redacție dc către doi echi
pieri ai cineisprczecclui din Pe
troșani, Bucos și Talpă. Desi
gur, motivul vizitei inopinunte 
era lesne de înțeles — strălu
cita victorie a echipei loi în 
dauna puternicului team yl 
clubului Dinamo, chiar pe ;e- 
renu) din șoseaua Ștefan cel 
Marc. Pc chipurile celor doi 
jucători, după cum era și firesc 
iradia o bucurie greu de ascuns. 
Tot firesc, a fost ca discuția 
noastră să debuteze cu un sin
cer...

— Bravo băieți ! După Stea
ua, uite că și Dinamo a fost 
„placată" cu succes dc echipa 
«lin care faceți parte.

— După meciul cu elevii lui 
Petre Cosmăncscu. încercam 
doar să sperăm într-o surpriză, 
se destăinuiește Talpă, dar 
chiar la victorie, sincer sâ fiu, 
nu prea nc gîndeam. Dar, bă
ieții au luptat admirabil din 
primul pînă în ultimul minut. 
Am scos apoapc totul la gră
madă, iar linia de trei sfer
turi s-a comportat excelent în 
apărare. Bucos a fost un înger 
păzitor a) buturilor noastre.

— Meritul nu-mj aparține în 
exclusivitate, intervine ultimul 
..evidențiat*. Băieții au știut 
cum să stopeze, din fașă încer
cările de contraatac ale foștilor 
mei colegi de echipă. Dc cite 
ori aveam balonul, îl degajam 
lung în terenul adversarului. 
Tușele erau, majoritatea, ciști- 
gate de Constantin, deși adver
sari direcți îi erau internațio
nalii Eftimie și Dărăban.

— Te rog Talpă să redai 
„filmul" fazelor care au con
dus |a rezultatul final.

— Prin min. 22, „treisferturi- 
le' lui Dinamo este surprins în 
ofsaid. Arbitru) D* Eclessis (ex
celent) ne acordă o lovitură li
beră de la cea. 30 m pe care 
Bucos o transformă cu precizie 
și... avem 3—0. După pauză, in 
urma unei faze similare. Flore?-

cu egalează ; 3—3. J.a acest re
zultat, o lovitură liberă execu
tată dc Buros lovește unu) din 
buturi, dar peste numai cîteva 
minute (min. 67) tot el trans
formă o nouă lovitură libci-â 
acordată perpendicular pe spa
țiul dintre buturi și Știința pre
ia conducerea cu 6—3.

— Conducere pe care nu a- 
vea să o mai cedeze pină la 
sfirșit.

— In același minut îl pier
dem pe Marinescu, ne spune 
vădit afectat autorul punctelor 
petroșănene. La faza în urme 
căreia am bătut lovitura libe
ră (e ne-a adus succesul, Nea- 
gu a scos o minge de la grâ- 
mandă, l-a, -deschis' pe Victor 
(n.n. — Marinescu) dar Roman 
l-a placat fură balon, acciden- 
tîndu-| destui de serios.

— Obișnuim să evidențiem 
jucători. Asupra cărora ne pe- 
tem opri ?

După o clipă de tăcere Talpă 
ne roagă să notăm t

— Dinu. Ortelecan, 
lcscu, loncscu, Moroe, 
Constantin, 
Marinescu.
la. Roșea,
Bucos...
- ... Și

Moromete, 
Râdulescu, 
Fălcușanu,

Stăncu- 
Lomoti, 
Neaga, 

Abribu- 
Truță,

Talpă, completează 
cel de-aj doilea interlocutor.

— Urmează derbiul cu Uni
versitatea.

— Sîntem in formă, ține să 
adauge valorosul fundaș a) e- 
chipei din Petroșani. Sper să-i 
depășim pe timișoreni. Dacă 
timpu] se va îndrepta, victoria 
nu ne poate scăpa întrucît fi
ind în formă ne merge bine 
jocul la mină.

— Meciul se dispută la...
— Noi sperăm la... Petroșani 

și nu pe terenul „propriu' 
la Lonea. Ar fi păcat să
privați suporterii noștri de un 
derbi în care noi, ocupanți ai 
Jocului III întilnim pe Univer
sitatea deținătoarea „poziție?* 
secunde.

de 
fie

fost condus mulțu- 
reșițeanul fcjemer

KÂRPATIAN

A FOST „PĂCĂLIT

Invitație la drumeție■> ->

NOTA O tăbliță indicatoare 1
Cabana Voievodu e un loc 

de agrement intens solicitat 
de vizitatorii-turișli din Vale 
sau de oriunde. Dar, chiar 
și in acest anotimp al frun
zelor ruginii, presărat cu ne
numărate zile însorite, care 
îndeamnă la recreere, la pe
trecerea unor ore reconfor
tante in pitorescul peisaj 
montan de acolo, cabana a- 
trage mulți posesori de au
toturisme. Ceea ce ti surprin
de neplăcut pe aceștia — și 
nu numai pe. aceștia, pentru 
că pasionalii turismului nu 
pregetă încă in a aborda și 
„per pedes" traseul respec
tiv, nu prea dificil și pig
mentat cu suficiente dovezi 
de frumusefe — este faptul 
că, incepînd din Lonea, calea

nude acces spre cabană 
este marcată de nici un in
dicator, un semn cit de mic 
care să-i • îndrepte pe turiști 
pe... drumul cel bun. Există, 
pe acest traseu, o bifurcafie: 
un drum. în continuarea ce
lui pe care s-a venit, duce 
spre cabana Voievodu, altul 
— e drum forestier. Dacă ai 
avut neșansa sâ nu te infor
mezi la timp in Lonea cum 
să-ți continui drumul spre 
Voievodu și, la bifurcație, nu 
găsești, absolut inlimplâtor, 
pe cineva care să te îndru
me, riști să faci cițiva kilo
metri in plus. Care, bineîn
țeles, costă — fie benzină, fie 
o oarecare oboseală a... pi-" 
vioarelor, După cum ne-a 
informat un „pățit" ul wes-

tei neglijențe, Vasile Negrea 
din Petroșani, cu o duminică 
in urmă, trei autoturisme au 
apucat-o, de la bifurcație, pe 
drumul greșit, fiind nevoiți, 
intr-un tirziu, sâ se inpoieze 
și sâ încerce celălalt drum. 
De ce ? E oare atît de greu 
să se instaleze la acea bi
furcație de drumuri o tăbli
ță indicatoare, o săgeată con
turată cu... cerneală roșie, 
pe-o bucată de scindură și 
.sub ea, indiferent cu ce ca
ractere. să se serie .VOIE
VODU" ?

Să nu așteptăm vara lui... 
’72!

Și-n sezonul alb, urcă tu
riști spre cabana Voievodu...

Adr. CONDOR

nescu
lăneanu : 4—0, scor cu 
încheie un meci gustat din plin 
de iubitorii fotbalului prezenți 
in tribunele stadionului Jiul.

Jocul a 
mi tor de 
Munteanu.

Cu toată tardivitatea — a- 
cum în prag de iarnă — car
tea lui I. Ionescu — Dună- 
reanu, „Drumuri de munte" 
e totuși o plăcută și caldă 
invitație la drumeție, dacă 
nu pentru sezonul turistic 
care se încheie, pentru ce) 
care urmează cu siguranță.

Prezența cărții în rafturi
le librăriilor noastre, în a- 
cesle zile, facilitează u lec
tură antrenantă iubitorilor 
de drumeții montane și oferă 
posibilitatea celor interesați 
să-și aleagă, de pe acum, 
pentru viitorul sezon turis
tic estival, itinerarîi prin cei 
mai frumoși munți din Car- 
pații noștri. Spre deosebire 
de ghidările turistice obișnu
ite, care prezintă traseele tu-

ristice în mod laconic, cu e- 
lementele necesare orientării 
în zona montană respectivă 
și date sumare despre bazele 
turistice aferente, la întoc
mirea cărții, autorul și-a pro
pus ceva mai mult. Strînge- 
rea într-un volum a unei ex
periențe turistice de mai bi
ne de 35 de ani a lui I. Io
nescu — Dur.âreanu, oferă 
celor interesați un autentic 
„vade mecum* întocmai eu 
intențiile mărturisite în cu- 
vîntul înainte. Meritul deo
sebit al volumului constă, în 
primul rînd, în încercarea 
bine finalizată a autorului de 
a prezenta un scurt istoric 
al caracteristicilor geografi
ce, toponimiei locurilor pe 
care le străbat traseele turis
tice, apoi o incursiune sinte-

tică în istoria fiecărui mun
te in parte și numai după a- 
ceea prezentarea traseelor 
propriu-zise.

Parcurgînd „Drumuri de 
munte", cititorul de ocazie 
sau turistul avizat dc pe me
leagurile noastre jiene. con
stată cu satisfacție că un 
spațiu apreciabil din cuprin
sul cărții este destinat fal
nicilor munți care împrej- 
muiesc pitoreasca Vale a Ji
ului. Numeroasele planșe cu 
hărți, cuprinzînd date preți
oase pentru orientarea prac
tică a turiștilor, care însoțesc 
lucrarea, recomandă ca „Dru
muri de munte1* să nu lip
sească din ranița nici unui 
amator de drumeții monta-

jI
i

Nicolac LOBONT

Handbalistele
de la Jiul

învingătoare
la Tg. Mureș

Dornice de reabilitare după 
eșecul suferit pe teren propriu, 
in urmă cu o săptămînă, ele
vele profesorului Eugen Bartha 
au prestat duminică la Tg. Mu
reș, în compania echipei Der- 
magant,' un joc foarte bun reu
șind la capătul celor 50 de 
minute de joc să-și adjudece 
victoria cu scorul de 10—9 
(5—5). Oaspetele au dominat in 
permanență conducând cu 1—2 
goluri diferență (cu excepția ul
timelor cinci minute din prima 
repriză cînd mureșcncele au 
„avut" 5—4), și numai ratările 
jucătoarelor Maier și Gakin au 
privai echipit dc 
categorică, 
folosit următorul
Cos tea 
Nemeș (1), 
Pentru buna comportare 
in teren, pentru dăruirea 
care au luptat handbalistele din 
Petroșani în uveastă ultimă e- 
tapă a turului adresăm feli
citări întregii echipe, antrenoru
lui ei.

o victorie mai 
învingătoarele au 

: Tudor — 
(3 goluri), Galan (3), 

Maier (I), Suciu. 
avută 
a cu

N. ANDREI

Enormă trebuie să fie la unii 
pasiunea aceasta pentru sport, 
dragostea față de echipa favo- 

Au dovedit-o cele cîtcva 
spectatori care dumi-

rilă. 
sute de 
nieă, într-o autentică zi de fe
bruarie devansțrtă cu mai mult 
de un trimestru, au „trăit" și 
zău, nu aceasta trebuia să lc 
fie răsplata, cea mai autentică 
dramă a handbaliștilor de la 
Știința : înfrîngere categorică 
7—13 (3—6) in fața ultimei cla
sate din scrie, Banatul Timi
șoara.

Cum a fost posibil ? Este în- 
tr-adevăr o mare întrebare, dar, 
al cărei răspuns nu e greu de 
dat de cei ce au asistat la 
,.parodia" de duminică a stu
denților. Parafrazindu-1 pe u- 
nul din spectatori, am putea 
spune : „am trăit s-o vedem și 
pe-asta". Intr-adevăr, am văzut, 
poate caz unic in lume, un joc 
oficial de handbal disputat pe 
zăpadă. Care o fi fost rațiunea 
celor doi arbitri de a permite 
disputarea unui joc. prin exce
lență „dc uscat* in astfel de 
condiții, nu înțelegem. Dar o 
dată disputat, meciul a arătat 
o nouă fațetă a petroșăneni- 
lor, aceea a tratării jocului cu 
indolență din partea a mai 
bine de 50 la sută din echi
pierii Științei. Cineva afirma 
că gazdele nu și-au putut des
fășura jocul normal datorită te
renului impracticabil. Să fi ju
cat oare bănățenii pe. un alt 
teren ? Nu, dar in permanență 
au știut ce urmăresc, victoria. 
S-a văzut clar, de la bun înce
put că oaspeții se acomodează

mult mai bine cu „patinoarur*. 
Fiecare acțiune, fiecare minge 
era jucată cu maximă sigu
ranță fără a se încerca pase 
„subtile", pe la spate, sau din 
întoarcere. Șuturile au pornit 
înspre poarta apărată, de dala 
aceasta excelent de către Bo- 
cănici, numai din pozițiile cele 
mai ideale. In apărare timi
șorenii au muncit enorm pen
tru a include toate căile de 
acces înspre poartă, pentru a 
anihila pe principalii trăgători

HANDBAL
ai studenților. Intr-o notă eu 
totul diferită au abordat întâl
nirea cu.egii lui Cosma. După 
un început mai bun, pe măsură ce 
timpul se scurge, indolența, in
diferența față de plătitorii din 
tribune, față de culorile clubu
lui, creșteau. Contrar oricăror 
indicații, gazdele încercau un 
joc de mare spectacol (este a- 
devăiat că două mostre s-au 
soldat cu splendide goluri în 
urma unor acțiuni Popovici — 
Cosma), iar șuturile și așa des
tul de puține erau expediate 
pe sus, pe mijlocul porții. Ba, 
mai mult, în ultimele 15—20 
de minute, mulți dintre petro- 
șăneni însoțeau fiecare greșeală 
cu zâmbete ironice. Regretabil 
că o asemenea comportare ca
racterizează niște sportivi ti
neri, cărora li se preziceți, și 
nu de cei nenvizați, o fru
moasă carieră pe terenurile de

handbal. Alunecînd pe toboga
nul indiferenței, Știința se ros
togolește înspre fatidicul loc a) 
lanternei roșii. Clipele de eu
forie ale promovării au fosl 
repede date uitării deși cu toții 
promiteau în acele momente o 
comportare remarcabilă în cam
pionat. Ultimul joc al turului, 
de altfel ca multe altele din 
prima parte a campionatului, 
nu a lăsat să se întrevadă nici 
măcar intențiile de materiali
zare a frumoaselor gîndurî ex
primate cu numai câteva luni 
în urmă.

Dorința bănățenilor de a-și 
adjudeca cele două puncte puse 
în joc a fost evidentă din pri
mele minute. Chiar din secunda 
80, D. Leuca a deschis scorul 
depășind cu ușurință o apăra
re, ce se dovedise foarte pene- 
trabilă. Conduși in permanen
ță, studenții din Petroșani nw 
au găsit nici un moment resur
sele fizice și morale necesare de
pășirii echipei adverse. Nici dife
rența de trei goluri in favoarea 
oaspeților, consemnată la pauză 
nu a reușit să „trezească* pe 
elevii lui 
potrivă in 
gringolada 
tuează și 
țează în 
grație . .. _ _____
iilor Pllauzer (4 goluri) și D. 
Leuca (3). Pentru gazde, cele 
mai multe goluri au fost mar
cate de Cosma (3).

Au arbitrat, cu scăpări, l’oma 
Vulcânescu și loan Manoliu 
(Sibiu).

Mărculescu. Dim- 
icpriza secundă de- 
gnzdelor se uecen- 
B a na tul se disUm- 

învingătoare sigură, 
ervei de șut a jucăto-

L. N1COLAE



MAKTT î NOTFMBRÎF 1971 3

pentru a îndeplini 
exemplar angajanicnlele!

(Urmare din pag. 1)

Mtască planurile ritmic. sâ recupereze riunîncrca în urmft 
f» sâ onoreze :ntrcra| angajamentele luate în întrecere i 
mx ialistă.

Factori decisivi pentru asigurarea îndeplinirii integrale
• wrcmitor de plan și > Ustor hurte in între-
nț îb unilăț'e miniere sînt și folosirea mai deplină a uli- 
Mjek»r din dotare — mașini de tăiere, încărcare, echipa- 
Tncn» de susținere și mijlnzwe de transport — realizarea 
•lanului la lucrările de pregătiri. folosirea cit mai deplină
• fondului de timp. Dacă este vorba numai de acest ultim 
*pr<t se .știe că pe Centrală — unitatea cu cea mai marc 
pondere din economia Vâri Jiului — indicele de folosire 
a fondul’»’ de timp este sub medio pe municipiu și, bi acest 
context, e<tc semnificativ de evidențiat că minele care au 
situația rea mai precară — Dilja, Vulcan, Bârbăteni, Uri- 
eani — stau cel mai rău cu folosirea fondului de timp. Cre
dem că nu este lipsit de interes să arătăm — pentru a subli
ma importanța acestui indkator — că potrivit unui calcul

îx-ent de vomisia economică a mu iu-ipiului, numai 
•rin reducerea cu 50 la sută a absențelor uemotivate, în
voirilor și concediilor fără plată s-ar fi putut asigura in 9 
hani din acest an extragerea in Plus a unei cantități de 
•irca fiO 0(10 tone cărbune brut!

îndeplinirea si depășirea planului și a angajamentelor 
la mina Paroșcni în condițiile experimentării duratei schim
bului de lucru de 6 ore in subteran trebuie să atragă aten
ția tuturor asupra experienței acestui tânăr și harnic colec
tiv care, printr-o organizare mai bună a producției și a lu
crului. prin folosirea mai plenară a tuturor rezervelor exis
tente reușește să realizeze cu același efectiv, în condițiile 
lucrului in schimburi cu durată de 6 ore. ceea ce înainte 
se rea’-.'.) în 8 orc. Studierea acestei experiențe se impune 
cu atit mai mult cu cit în această perioadă trebuie să se 
asigure și la celelalte exploatări din Valea Jiului condiții 
corespunzătoare pentru experimentarea lucrului in schim
bul de R ore.

Sarcini și răspunderi sporite revin organelor și organiza
țiilor dc partid în desfășurarea unei susținute munci politice 
educative de masă în sprijinul îndeplinirii sarcinilor de pro
duci ie. Recentul schimb de experiență în domeniul muncii 
politice de ma<» o- ..mirat de Comitetul municipal de partid 
a arătat în mod o\ ident aportul pe care-1 poate aduce această 
muncă acolo unde ca este bine concepută și organizată.

Pînă la sfârșitul anului au rămas numai două luni. 
Să folosim din plin acest timp pentru recuperarea tuturor 
restanțelor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, pentru onorarea în întregime a angajamentelor luate 
In întrecerea socialistă. Aceasta va fi dovada cea mai con
vingătoare a voinței minerilor, inginerilor și tehnicienilor 
dm industria carboniferă a Văii Jiului de a-și aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea prevederilor noului cincinal 
— măreț program de dezvoltare multilaterală a României 
socialiste.

M ARȚI 2 NOIEMBRIE

18.1»»» Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV, Cro
nică literară : .Intilni- 
reo" de Constantin ('hi
nt*.

18,10 .In salul lui Ion". Film 
documentar, realizat la 
Năsilud și Prislop, in 
căutarea locirrilor și a 
croitor care i-mi slujit 
de modele scriitorului 
Livin Rebreanu pentru 
romanul .Ion".

18.30 Toate pinzele sus! — 
emisiune pentru pio
nieri.

19.00 In atenția opiniei pu
blice. Noile reglemen
tări privind încadrarea 
și promovarea în muncă 
a personalului.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Cincinalul in acțiune — 
județul Covasna.

20,00 Reportaj TV.
20.20 Un virtuoz al naiului : 

Gheorghe Zamfir.
20.35 Seară «le teatru : .Pu

terea" de Aurel Mihalc.
22,00 Spectacol de varietăți.
22.30 Inițiative dc aur. Micii 

cooperatori din Vîlcea.
22,50 Telejurnalul de noapte.

Mina Paroșeni. încărcarea mecanizată a sterilului într- una din galeriile minei.
Foto i I. LEONARD

ODISEE CU BUTELII

(Urmare din pag. 1)

rea unor momente importan
te din trecutul glorios de 
luptă al poporului și parti
dului nostru, pe traseul par
curs pionierii au putut cu
noaște aspecte din munca și 
viața oamenilor muncii din 
patria noastră, noile reali
zări obținute sub conducerea 
partidului, grija părinteasca 
ce-o acordă partidul copiilor 
din patria noastră. Astfel, in 
stațiunea balneo-climaterică 
Hcrrulane pionierii au putut 
admira modemele instalații 
necesare tratării bolnavilor, 

-au stat de vorbă cu aceștia 
despre felul cum sint îngri
jiți etc.

Pe un drum ce șerpuiește 
prin păduri și printre știrici, 
trecînd prin tunele și peste 
viaducte, admirind iri zare 
noile construcții ale Orșovei, 
dantelăria de fier și beton a 
hidrocentralei de la Porțile 
de Fier, excursioniștii ajung 
in orașul Turnu Severin. Aici 
sint intîmpinați de pionieri și 
cadre didactice din localitate, 
fiind conduși la noul hotel al 
orașului.

După o noapte de odihnă 
binevenită. însoțiți de gazde, 
copiii au vizitat orașul a fiind 
interesante lucruri despre tre
cutul său (podul de peste Du
năre. construit de Apolodor 
din Damasc din porunca ro
manilor, cetatea Drubeta), cit 
și despre importanța econo
mică și culturală a orașului 
Turnu Severin. Duna vizita
rea orașului au poposit la 
Casa pionierilor, unde au a- 
sistat la un concurs de car
turi, la activitatea cercului 
de sculptură, au vizitat fru
moasa seră de plante tropi
cale înființată și îngrijită de 
membrii cercului de natura- 
liști.

pionierii aninoseni și-au luat 
rămas bun de la gazde, mul- 
țumindu-le pentru frumoasele 
ore petrecute împreună, in- 
mînindu-le drept amintire un 
album cu aspecte din acti
vitatea pionierilor .din Valea 
Jiului și primind de la aceș
tia numeroase plante tropi
cale necesare întocmirii unui 
ierbar.

Despărțindu-se cu greu de 
orașul atit de frumos, de noii 
lor prieteni, au pornit in 
cint și voie bună spre Valea 
Jiului.

Această excursie a creat po
sibilități copiilor să ia con
tact direct cu trecutul nostru 
istoric, să cunoască realită
țile și realizările prezentului 
socialist, să întrezărească dru
mul pe care-l va parcurge 
poporul nostru in următorii 
ani. S-au preconizat, pentru 
viitor, excursii in nordul 
Moldovei, in Delta Dunării, 
pe litoral, in Transilvania.

Organizatorii acțiunii — u- 
nitatea de pionieri (coman
dant Forogo Magdalena) in 
colaborare cu direcțiunea 
școlii (director Sichitiu Ilea
na) — urmăresc antrenarea 
masei de copii in studierea 
specificului etnografic și fol
cloric al diferitelor localități, 
in cunoașterea geografiei pa
triei, a trecutului istoric al 
poporului nostru, a realizări
lor obținute sub conducerea 
partidului, contribuind astfel 
la cunoașterea valorilor ma
teriale și spirituale ale po
porului nostru, la dezvoltarea 
și consolidarea sentimentului 
de mîndrie națională, a dra
gostei față de patrie și popor, 
la schimbări pozitive in ati
tudinea elevilor față de mun
că și învățătură, în compor
tarea lor in școală, familie, 
societate.

Am în față un important nu
măr de scrisori. Scrisori tri
mise î-edacției din Petrila. din 
Petroșani, din aproape fiecare 
localitate a Văii Jiului. Une’.e 
sînt semnate de o singură per
soană, altele de colective în
tregi. Toate, tratează una și a- 
ceeași problemă : aprovizionarea 
defectuoasă cu butelii a pose
sorilor de aragaze. Am plecat, 
bineînțeles, pe urma lor, pen
tru a ne convinge dacă într-a- 
devăr lucrurile stau chiar așa. 
Și, spre părerea noastră de rău, 
faptele s-au confirmat întocmai. 
Iată cîteva din ele :

...In ziua de 27 septembrie 
a. c., încă de dimineață, circa 
90 de locatari din cartierul „8 

•Martie" din Petrila, făceau rînd 
cu buteliile, la parcarea mași
nilor din spatele blocului 23, 
unde se fixase locul de distri
buire a buteliilor. In scopul de 
a se putea păstra o ordine și 
a se ușura astfel distribuirea 
s-a procedat la numerotarea 
respectivelor butelii. Mașina a- 
ducătoare a celor ce trebuiau 
schimbate, care purta numărul 
21 TM 398 a sosit, cu întârziere, 
pe la ora 15. De fapt, dacă 
stai să socotești, cea. 8—9 ore 
de așteptare, nici nu e așa de 
mult. Iar dacă mai pui la soco
teală și faptul că șoferul s-a 
dovedit a fi tare „oț“, nu 
mai poale exista nici un motiv 
de nemulțumire. A trecut, dum
nealui. pe lingă cei ce aștep
tau, val-vîrtej și s-a oprit 
îneît să asigure o pistă de a- 
lergare destul de serioasă. Ast
fel îneît oameni vîrstnici, fe

mei și copii au pornit să a- 
lerge ea la cros, cu buteliile, 
care cum putea să o trans
porte, în spinare, tîriș-grăpiș, 
împiedieîndu-se și căzînd. Iar 
șoferul și distribuitorul, se a- 
muzau grozav. Erau năstrușnici 
tare. In sfîrșit, au schimbat 
vreo 20 de butelii, după cârc, 
numai ei știau de ce, au încer
cat să plece. Că nu au plecat 
a fost doar pentru faptul că 
nu au putut. Cei pe care îi pă
căliseră odată cu fuga, nu s-au 
mai fâsat păcăliți și a doua 
oară.

E cazul (care de fapt, de a- 
cum e necesitate stringentă) să 
se reteze definitiv pofta, celor 
doi sa’ariați amintiți, de a mai 
sfida cu insolență șj nepăsare, 
oamenii pe care au datoria să-i 
respecte și să-i servească așa 
cum se cuvine.

Iar acum la Vulcan. 9 oc
tombrie a. c. Sătul de înde
lunga și inutila așteptare, coa. 
15 cetățeni, au hotărât să mear
gă la noul depozit Competrol, 
aflat în localitatea la care ne 
referim-. Ajunși acolo, au a- 
rătat că așteptaseră zadarnic 
și au cerut apoi schimbarea bu
teliilor goale, cu altele pline.

— N-avem butelii — le-a 
răspuns cu glas răstit, într-un 
veritabil duet contabila Euge
nia Rusu și magazionerul 
Gheorghe Enășoiu. Adevărul 
e, că deși nu datau fals, spu
neau o marc minciună. Butelii 
existau și, mai mult, ou acel 
tupeu caracteristic celor fără 
obraz, nu se fereau să le dis
tribuie chiar sub ochii celor

cărora le replicaseră dezinvolt: 
nu avem I

S-a insistat și se părea că 
nu e nimic de făcut, pentru a 
se scăpa de aceste insistențe. 
Noroc de magazioner căruia i-a 
încolțit în aceste împrejurări 
o idee, pe măsura lui.

— leșiți! a strigat ăl. Altfel 
pun câinele pe voi!

Și cum nu prea a fost cre
zut, a procedat întocmai; a dat 
drumul unui cîine care, știin- 
du-și probabil „misiunea", a 
făcut cît ai bate din palme 
curățenie. Nu au mai rămas 
la fața locului decît contabila, 
magazionerul și cei „favorizați". 
Pe ăștia, pînă șj clinele ii o- 
cplise. Știa el. se vede, ce știa... 

• ' Un alt caz. Tovarășa Vera 
Pâicu. domiciliată în Petroșani, 
str. Unirii, blocul 6, scai a a 
Il-a, apartamentul 7, a făcut 
comandă pentru butelie în ziua 
de 5 octombrie a. c. Ori de 
cite ori întâlnea șoferul și dis- 
tribuitorul, cu mașina în car
tier și-i întreba de butelie, pri
mea mereu același inevitabil 
răspuns i

— Nu v-a sosit încă rândul 
să vă onorăm comanda. Ne a- 
flăm cu distribuirea buteliilor 
doar la listele de comenzi din 
25 septembrie.

Sătulă pînă la urmă de atîtca 
amînări, tovarășa Paicu s-a de
plasat în ziua dc 20 octombrie, 
la centrul de comandă al bu
teliilor. Șoferii nu ridicaseră 
încă nici o listă cu comenzile 
din luna octombrie. A doua zi 
a întrebat din nou, și, justifi

cat, a rămas uluită auzind ur
mătorul răspuns ?

— Ehei ! S-au distribui; deja 
buteliile pe șapte zile din luna 
octombrie.

— Atunci cum de comanda 
mea din 5 octombrie n-a fost 
încă onorată ?

—» Foarte simplu. Pentru că 
v-a trecut termenul (!) și trebuie 
să vă înscrieți din nou. Și, 
chiar în timpul în care șoferul 
dădea un asemenea sfat înțe
lept și mai ales foarte practic, 
nu a pregetat să dea altei per
soane, o butelie, fără măcar 
să se uite pe vreo listă. Așa, 
de ochi frumoși oare?!

Iar șirul sesizărilor ar pu
tea să continue.

A existat, e drept, în peri
oada 15 septembrie — 10 oc
tombrie un oarecare gol în a- 
provizionarea cu butelii, fapt ce 
a făcut ca pe întregul munici
piu să nu poată fi onorate toate 
comenzile. Profitînd insă de a- 
ceastă conjunctură, contabila, 
magazionerul, unii șoferi și dis
tribuitori, așa cum s-a putut 
vedea, s-au dedat la fapte ne
demne.

împotriva acestora, trebuie 
luate cele mai severe măsuri. 
Pentru ca să le treacă și lor 
și altora ca ei, pofta de a face 
din atribuțiile ce le revin, mij
loace de sfidare a oamenilor și 
dc profit. E necesar să se trea
că apoi la astfel de măsuri or
ganizatorice îneît această lungă 
și obositoare odisee a buteli
ilor să se termine.

D. CRIȘAN

j La Cooperativa meșteșugă- j
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șanț nu este înțeleasă

UIIIITAHA
SfRVICIULBI CERUT

De pe luminoasa platfor
mă a celor ce înțeleg că 
speclaculoaacJc mutații — pe 
plan economic, social, spi
ritual, efic — sînt provocate 
de oameni — și numai de 
oameni —, In mod absolut 
conștient, după un program 
superior, să încercăm să „ră
sucim' pe toate fețele rela
țiile dintre două instituții, 
dintre oameni în fond — pri
vite atit prin prizma clarvă
zătoare a adine integralilor 
in pulsația vieții cit și din 
...unghiu) obscur al cvazio- 
niștlJor (mi e prea mult spus, 
virili mai departe) atempo- 
i’ali. Mai intri, însă, un su
mar enunț n| faptelor brute. 
(Este suficientă această în
șiruire 3 ..datelor problemei' 
întrucn ambele „părți* arbo
rează, firește de pe poziții 
diferite, adevărul începutu
lui.., Punctul j ; in data de 
21 martie 1971, Spitalul uni
ficat Petroșani trimite, cu 
notă de comandă, spre repa
rare, secției auto-moto a Co
operativei meșteșugărești ,,U- 
nirea - din Petroșani, o „Sal
vare'. A fost stabilit un ter
men. fa care ..clientul' (să-l 
numim astfel, pentru că așa 
se ..obișnuiește", despre re
lații ..de înțelegere’ nepu- 
tînd fi. în nici un caz, vor
ba) poate să-și ridice mași
na. A fost stabilit apoi al
tul. Șj altul. Și altul. Și a 
trecut și data ultimei amî
nări (in scris, rețineți !) —1 
octombrie 1971... Și au trecut 
7 (șapte) luni de insistențe, 
bâtă; de cap, telefoane, pro
misiuni. angajamente ! între
bare : putea in acest răstimp 
cooperativa ..Unirea' să-și o- 
noreze angajamentul, să re- 
' _ ___ i — Spitalu

lui ..Salvarea' atit de nece
sară ? Răspunsul — mai jos.

Punctul 2: Inspectoratul 
de stat pentru cazane și in
stalații de ridicat’, Sibiu, în 
urma unor constatări la fa
ta locului și a sesizărilor ră
mase fără „urmări1*, impu
ne Spitalului unificat scoa
terea din subsolul clădirii 
și. instalarea la alt loc a ca
zanului de înaltă presiune. 
Conducerea spitalului, 
printr-o notă de 
datată : 22 mai 
tractează cu

I meșteșugărească „Unirea' 
fectuarea lucrărilor necesare. 
Au trecut multe luni și pe 
l—1 ,jnanevrelor“ domnesc, 
încă, un șanț neterminat, 
mormane de pămînt dislocat 
și ...două ..sifoane de paido- 
seală“ ...Atît! întrebare : pu
tea, în acest răstimp, coope
rativa „Unirea” să onoreze 
comanda, să predea benefi
ciarului — 
lucrarea ?

Răspunsul

tot
comandă, 

1971 con- 
Cooperativa 

e-

IAu t 
locull 

I 
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I 
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gata finisată

— mai jos—
★
talger al balan-

Răspundem 
cititorilor

• A. S., Valea de Pești. 
Problema relatată in ultima co
respondență, a fost tratată in 
ziar mai înainte. Așteptăm să 
ne scrieți despre mersul lucră
rilor de pe șantier.

• Comitetului blocului nr. 6, 
strada Viscozei, Lupeni. Pentru 
u vă putea veni în ajutor, este 
necesar să ne scrieți clar Și 
documentat, cu mai multe as
pecte concrete in ce constau 
lipsurile din activitatea sectoa-

6Înt trei copii, aceștia înca
drează în rangurile I, H și III.

relor I.G.L. și I.G.C. Lupeni.

9 Vasile Ilațegan, Dealul
Babii. Adresa;ți-.ă comisiei de
judecată, de pe lingă consiliu)
popular al comune-; Aninoasa.

© Maria Popa, Petroșani
Prin . copiilor în sensul
alocație» de .stat pentru copii,
se Înțelege rlumârul de copii
pentru care o familie benefi-
eiază de aloceiție. De pildă, da-
că într-o fanij-Lie sînt doi co
pii, cu drept la alocație, aceș-
tia sînt de rangul I și li, dacă

Pe primul 
țci să punem... punctele de 
vedere ale beneficiarului. .\- 
vea nevoie Spita’.u] unifi
cat Petroșani de „Salvarea"

■ ținută 7 luni (!) pe „butucii" 
I cooperativei ? DA. Să-1 as- 

— jr losjf Eșanu, 
k instituții 

cu program ...non stop : „A- 
vem 8 salvări". Am putea

I spune chiar 9. Dintre aces
tea 4 sînt uzate și necesită

I periodice reparații. Ne în
cadrăm în normativul teore-

Itic, raportat Ia numărul • 
populației pe care-o deser
vim. Teoretic ! Practic, fiind 
prejudiciali aiita timp de o 

, nu ne-am încadrat 
in acest normativ obligato- 
iu ...După cîteva luni, a tre

buit să transferăm la Petri- 
i un șofer. Nu-1 mai p„- 

De ce, toate a- 
i nu aveau posi

bilitatea sa ne satisfacă în ter
men cerințele, «le ce nu ne-«'i 

I...îndreptat spre altă cale ? 
Puteau să ne refuze, să nu

L.___ ___ _____

Icultăm pe dr. I< 
directorul aceste^

I

8 .......... 

fl mașină,
“ in aces
I rh 
: bu
! ;a 
Ițeam

cestca

ne amine !' 
tul, acum, și 
țeseu, șeful 
dueție de 
..Unirea' ,.E simpla, n-am 
avnt piese ! Ni s-a spus că e 
vorba de mici defecțiuni care 
s-aw dovedit insă mari. E re
gretabil } Dară aveau nevo
ie de mașină, convingindti- 
se că noi na ne putem ți
ne «Ir eurint. puteau s-o cea
ră înapoi și s-n ducă alt
undeva..."

S-ar părea eâ sîntem puși în 
situația dificilă de a recur
ge, în extremis, la acea ju
decată sofomonică, tăind în 
felii dreptatea, aprobfnd cu 
ochii închiși în dreapta ți în 
stînga pentru a nu ne ...stri
ca ja ceafă — cum spune o 
vorbă din bătrîni — cu nici 
una din „părți'. Dar n-o fa
cem. Șj n-o facem pentru că 
adevărul nu e ca de obicei 
...undeva Ja mijloc. Adevă
ratul motiv al îmbolnăvirii 
relațiilor dintre cele două in
stituții, dincolo de searbedele 
și plăpindcle motivații (să 
nu-mi spuneți că molive — 
pentru a nu realiza un lucru
— nu se găsesc pe toate dru
murile. că nu vă cred !), 
transpare tocmai din neînțe
legerea (bineînțeles, de către 
conducerea cooperativei „U- 
nirea'J roTului șj a impor
tanței grijii față de om, «le 
sănătatea acestuia, in societa
tea socialistă. E o „proble
mă" de esență, care depășeș
te cadrul strimt al inflexi
bilei căi „comandă — ono
rare" și ține de capacitatea 
vindicativă oricui azi, de a 
pătrunde in miezul tuturor 
fenomenele pe care le trăim. 
Nu e vorba, deci, numai de 
lipsa simțului întrajutorării, 
de o simplă neținere de cu- 
vînt, ci dc nepriceperea uti
lității serviciului cerut. 7‘
— in fine, ce s-o maj lun
gim 1 nu poți pretinde unui 
om să înțeleagă ceva (cînd 
nu vrea sau nu poate să-1 
înțeleagă) — fără a-i face o 
...nedreptate!

Privind lucrurile prin a- 
ceastă priz.mă, și soluționa
rea celei de-a doua „proble
me" ne apare de o simpli
tate extremă. E limpede că 
cei din conducerea coopera
tivei ..Unirea' nu s-au stră
duit câtuși de puțin să se a- 
burce pînă ia ...înaltul grad 
de înțelegere a scopului mo
dificării locului de funcțio
nare a cazanului (adăugăm, 
spre a convinge, 
are o vechime de cel puțin 
30 de ani, nu mai corespun
de integral și este așezat 
chiar sub blocul operatoriu
— pericolul se subînțelege !)
— și pentru care le-a fost 
solicitat ajutorul grabnic. _ 
Nu, nu ai dreptate, tovarășe 
Mulțescu, nu sînt de vină 
cei de la spital că n-au fixat 
un termen de luare în pri
mire a ..beneficiului' I Dacă 
ar fi așa. acum în 
spitalului n-ar mai 
acele „flori" veștede ale tă
răgănării, lucrarea ar fi fost 
de mult terminată, și ambe
le „părți' mulțumite. Dar 
așa? Iresponsabila atitudine 
față de o lucrare urgentă, 
de care au dat dovadă con
ducerea cooperativei, decurge
— repetăm, fiind siguri de 
justețea celor susținute — 
«lin evaziunea înspre precep
te dc conduită civică impro
prii acestor zile și din refu
zul înțelegerii menirii pe 
care-o au in societate atit 
aceștia (cit și cei cu care in
tră in „tratative'). „Som
nul' gindiri: lucide a dus la 
înăsprirea, la alterarea unor 
relații interinstituționale al
tădată bune. E grav, dar a- 
devărat.

Și acest lucru, în primul 
rînd, contează!

V. TEODORESCU

■Să dăm cu viu
lui Anghel Mul- 
s^rviciului pro- 
la Cooperativa

Și

că acesta

curtea 
exista

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
i 
I
II

(Urmare din pag. 1) lit de necesară în acest în

și a dat formă nouă urcușu
lui.

...Am intrat în umbra bra
țelor încrucișate ale pădurii, 
cuprins de un zvon și de mi
racolul izolării...

Iată Parîngul, solitar și 
cutezător se definește 
acoperind orizontul ră

săritului. Pentru a ajunge a- 
ici. cantități jmense de pă- 
mînt au fost dislocate cu mi
gală de mîna omului pentru 
a croi drum spre cota 1700. 
Aici este amplasat noul așe- 
zămînt care poartă în com
plexitatea lui arhitectonică 
definiția artei contemporane 
;i autohtone.

onstruită în formă "de 
„T* cu aripa de la in
trarea principală pu- 

ată, clădirea — des- 
servj procesului de 
educare și recreere 

a tinerelului universitar spor- 
tura însăși, 
au,fost în- 
erență și o 
;gal. Ex le- 

prezintă dimensiuni 
me, liniare și estetice,

Cetate universitară, pe culmi alpine
iar suprafața întreagă este 
cuprinsă din toate părțile de 
razele solare. Subsolul teh
nic — și prin aceasta înțe- 
legîndu-se totodată rezisten
ța construcției — este format 
din beton și armături puter
nice, îmbrăcate în exterior 
cu lespezi de granit șlefuit 
și dur ca și vechimea lui. 
Arcadele intrării principale 
au aceeași nuanță și îmbo
gățesc priveliștea care se 
pierde lin deasupra conife
relor.

Cită strădanie a trebuit 
depusă pentru a ușura mun
ca constructorilor, a înlesni 
un drum accesibil rezultate
lor dorite, a scurta circuitul 
timpului de lucru, a defini 
poziția optimă din care să 
pornească începutul !?

■pentru a asigura funda-
ția construcției și a 
evacua din această

zonă apele, relieful lo-
cal »i fost modifica>t de
mîna omului. Dislocări de

pâmînt s-au efectuat în a- 
cest scop în versantul de 
sud, spre versantul de nord, 
s-au săpat canale colectoare 
caic întimpină apele și le 
evacuează din incintă spre 
est și vest. Sistematizarea 
pe verticală a impus o ope
rație suplimentară la ampla
sarea fundației, prin săpătu
ră in stîncă și dislocarea 
cantității de 3 200 mc rocă 
dură. Corpul principal, com- 
pus din parter, etaj 1 și II 
mansardctl. asigură cazarea 
unuj număr de 260 studenți. 
La parter, cum intri prin ho
lul spațios, este amplasat ca
binetul medical, fiecare nivel 
fiind prevăzut cu trei came
re ale asistenților universi
tari. Interiorul pe care-1 de
scriu e simplu, așa cum l-am 
văzut in faza aruncării «J 
mistria a mortarului pe pe
reți, a montării instalațiilor 
de Jumină, apă. încălzire. Ce 
va fj miine ? Sunt un con
fort desăvîrșit, îmbietor ca

intr-un cămin intim de fa
milie. unde se încheagă pro
iecte îndrăznețe de viață, se 
destăinuiesc amintirile. Cori
doarele spațioase ale etajelor, 
care despart cele două co
loane de încăperi, le văd dis
tinse în mozaic alb, a cărui 
curățenie mi-a zîmbit 1 
ten os.

N-, ivelul II, sub denu
mirea de etaj man- 
sardat, reprezintă o 

definire in interior mai cap
tivată prin însăși o devenire 
de la linia continuă. Esteti
cul este pronunțat aici prin 
acea formă a bolții ce se 
apropie, ca înfățișare, mai 
mult de coama muntelui. 
Dulgherii finisează acum ul
timele pante ale acoperișu
lui și nu uită nici ei că au 
transformat în elemente .vie 
construcției 2’80 mc mate
rial lemnos ; zidarii au i în- 
duil armonios 500 000 buc. 
cărămidă și 250 mc piatră 
bruta, au turnat betoanele

și executat toate operațiu
nile legate de meserie, drâ- 
muind 350 tone ciment și 
2000 mc agregate.

Partea construcției in 
prelungirea holului 
principal și necrene— 

lat deasupra căreia se înal
ță cașul fumegînd ne spune 
că aici s-a zidit centraia' ter
mică ; proba instalației ter
mice a fost efectuată și func
ționează prin două cazane, cu 
toate agregatele tehnice în 
rînduialâ și cu un debit su
ficient pentru alimentarea 
clădirii cu căldură, apă cal
dă și încălzirea interioară. 
Apa potabilă se asigură de 
la cele două izvoare natura
le «•aptate și «xinduse prin 
conductă de țeavă zincatâ. 
Acumulată într-un bazin de 
50 mc. apa este distribuită 
printr-o rețea exterioară cu 
un debit de 9.3 litri pe se
cundă. Și instalatorii electri
cieni ? Să nu-i uităm, căci 
ei aduc lumina electi-ică a-

depărtat colț, universitar.

Dar cine a modelat a- 
ceastă îndrăzneață •>- 
peră de arhitectură ? 

Un mănunchi de construc
tori aixirținînd șiintiermui 
T.C.M.M. Valea Jiului, veni ți 
de pe întinsele meleaguri a- 
le țării. Sint nume cunoscute. 
Cine nu-și amintește de 
Gheorghe Raș cu echipa 
de fierar-betoniști, de echipa 
de zidari betoniști a lui Ti tu 
Borhină. echipa de zidari a 
lui Oscar Gnad, echipa de 
dulgheri a Iui Alexandru 
Balint, echipa de mentori 
condusă de Slelian Pantazi, 
electricienii lui Gheorghe 
Tampa, tractoristul loan Cio- 
banu, coordonați de destoi
nicul șef de lot Dumitru 
Gheorghe, caic și-a asumat 
răspunderea pentru această 
operă. Truda lor nu poate 
fj măsurată în cantități arit
metice. Numai sentimentul
ascuns ce ne străbate in in
terior poate evoca adevărata 
valoare a ceea ce au creat
ei pe înălțimi de munte pen
tru tineretul nostru studios, 
pentru patrie.

Notă

PE BRINCI
Autobuzul 21 HD 70 ce face 

curse între Petroșani — Uri- 
cani și retur oprește în sta
ție ia Vulcan. In autobuz — 
înghesuială, iar la urcare — 
la fel. Dar, deși autobuzul e 
tixit. curios, toate cele patru 
locuri de pe bancheta din 
spate sint libere.

— Mare noroc |>e noi — iși 
zic cei ce le ocupă în Vuf- 
can.

La vreo .100 de metri de 
stație, insă, autobuzul frinen- 
ză brusc. Ca la comandă, 
„norocoșii" se trezesc pe 
brînci cu seauiie'.e după ek 
Se ridică, eu hainele prăfui
te, aranjează scaunele a ' >c, 
dar nu se mai a-ș.-ază pe 
ele... Norocul, nu prea fu
sese noroc.

Incidentul dă naștere- ia o 
întrebare : oare de ce nu se 
verifică autobuzele din toate 
punctele de vedere. înainte 
de a porni în cursă?
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MOSCOVA
cent o vizită de o sâptămînă în Algeria.

La înapoierea in țară, ministrul român a 
rație in care au fost relevate utilitatea călător 
in Algeria, a dialogului purtat cu gazdele, 
semnificația rezultatelor pi 
româno-aigerienc pc acest

>1iei întreprinse 
importanța și 

izibilc In evoluția legăturilor 
■îm. in Anglia și Spania

>$

*»<A

pentru e- 
la pregă- 
unor ca-

A

<<

3

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de persoane au lu
at parte la un marș de protest, 
desfășurat la Liverpool, împo
triva creșterii numărului șome
rilor în Anglia. Alături de 
muncitorii din Liverpool, la a- 
ceastă manifestație au partici
pat reprezentanți ai muncitori
lor din marile centre industri
ale — Sheffield, Manchester, 
Upper Clyde. După marș, a a- 
vut loc un miting la care au

te de realizare a fiecărui o- 
bicctiv. urmind ca, in curînd. 
su trimitem partenerilor ofer- 
lele corespunzătoare". V

După cum se știe, o coope- 
rare rodnică româno-algeria- V 
nă se desfășoară, de cîțiva <« 
ani, și in domeniul petrolier. V 
In .Algeria se află in prezent, b 
circa 140 de petroliști ro- >' 
mâni, caro lucrează cu insta- b 
lății românești de foraj in 
diverse zăcăminte de țiței: V 
alții sini in aparatul central b 
al Societății «Sonatrach", in x 
munca de cercetare și pro- b 
ducțic. Mulți petroliști de-ai b 
noștri, care lucrează efectiv V 
in producție, se află la schela b 
de la Hassi-Mcssaoud, una x 
din cele mai mari din lume. 
Ea are o suprafață de circa >> 
1 600 km pătrați, cu o pro- 
ducțic anuală actuală de 25 
milioane tone, urmind să fie v 
majorată la 40 milioane tone, b 
De menționat că o bună par- 
te a instalațiilor care intră \ 
in dotarea industriei extrac- ' 
tive petroliere algeriene sint 
de proveniență românească. 
Ele se bucură de o bună a- J 
precicre din partea beneficia
rilor, fiind preferate altora 
pentru performanțele tehnice, 
pentru economicitatea și ran
damentul ridicat, pentru ma
nevrabilitatea lor ușoară.

„împreună cu ministrul in
dustriei și energiei al Alge
riei — a subliniat interlocu
torul — am stabilit ultimele 
detalii privind încheierea u- 
nui important contract româ- 
no-algerian, in temeiul căruia 
partea română va continua 
să acorde asistență tehnică in 
domeniul cercetării și exploa
tării zăcămintelor de hidro
carburi. Am examinat, tot
odată. probleme privind con
struirea de către România a 
unei baze tubulare pentru 
verificarea instalațiilor și u- 
tilajelor petroliere la Hassi- 
Messaoud, participarea Ro- M 
mâniei la construirea unei 
secții de reparat și întreți- << 
nut utilaj minier și petrolier, 
în cadrul complexului meca- 0 
nic de la Rouiba, lingă Al- ?? 
ger. precum și posibilitatea S$ 
construirii unei rafinării de A 
țiței dc mare capacitate la >$ 
Skikda. pentru care am și << 
făcut oferta preliminară. Am >5 
discutat, de asemenea, pro- ss 
blema sporirii livrărilor de 
utilaj petrolier românesc ne- >> 
cesar activității de extracție 
(grupuri de pompe, stații de >> 
separare, rezervoare de sto- 
caj etc.), reluarea tratative- 
lor privind exploatarea în co- >S 
mun a unor zăcăminte de ți- « 
ței in Algeria sau in țări ter- >> 
țe etc. Tot cu acest prilej, << 
am convenit că este oportu- 2? 
nă înființarea societății mixte SS 
româno-algeriene „Alcime“, ?? 
pentru operațiuni de cimen- >> 
țări și operațiuni speciale la 
sonde, în atribuțiile ei urmind 
a intra întreaga activitate pe
trolieră din Algeria și, dacă 
se oferă prilejuri, din alte 
țări".

.De bună seamă — a con
chis Bujor Almășan — coope
rarea tehnico-economică și în 
general, relațiile româno-al
geriene au un cadru trainic 
de dezvoltare și adincire, E- 
xistă, de asemenea, dorința 
comună de a amplifica și ex
tinde activitatea reciprocă pe 
tărim economic, in condiții 
perfect echitabile și in avan
tajul ambelor țări".-

A

MOSCOVA 1. — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite: La Casa Sindi
catelor din Moscova a avut loc 
o întîlnire internațională a oa
menilor de știința și exponen- 
ților opiniei publice din peste 
20 dc țări ale lumii, consacrată 
problemelor dezarmării genera
le și totale. Participanții la a- 
ecastă întrunire, desfășurată în 
cadrul Comisiei pentru dezar
mare a Consiliului Mondial al 
Păoii, au făcut un schimb larg 
de păreri în legătură cu antre
narea întregii opinii publice in
ternaționale, indiferent de con
vingerile politice și religioase, 
la realizarea dezarmării gene
rale și totale, în primul rînd 
a celei nucleare. Ei au subli
niat efectele pozitive pe care

le-ar avea 
dezvoltării 
a țărilor, asupra însănătoșirii 
relațiilor dintre state și conso
lidării păcii și securității inter
naționale, asupra ocrotirii me
diului natura) înconjurător ctc.

Din partea Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii 
din România a participat o de
legație condusă dc acad. Du
mitru Dumitrescu.

Participanții la 
adresat celei de-<i 
siuni a Adunării 
O.N.U. un mesaj 
convocării unei conferințe mon
diale a dezarmării, care să 
creeze cadrul unor largi dez
bateri asupra acestei probleme 
urgente, cu participarea tuturor 
statelor lumii.

dezarmarea asupra 
economice și Sociale

luat cuvînlu] lideri al sindica
telor britanice, muncitori, șo
meri. Ei au preconizat organi
zarea unei greve generale pen
tru a determina guvernul să In 
măsuri pentru micșorarea nu
mărului celor fără lucru. Mi
tingul do la Liverpool se înca
drează în amplele manifestații 
ale sindicalelor britanice in 
semn de protest față de spori
rea numărului șomerilor, care 
în prezent se ridică la peste 1

mi lion de persoane.
★

MADRID 1 (Agerpres). — 
Muncitorii din 34 de întreprin
deri ale Barcelonei au decla
rat o grevă de solidaritate cu 
muncitorii constructori de ma
șini dc la uzina «Seat", care 
continuă greva de peste două 
săptămîni. declarată în semn 
de protest față de valul de 
concedieri c-'-e au avut loc la 
această uzină.

German

Ședința conducerii

întâlnire an 
XXVI-a se- 
Generale a 
în favoarea

Partidului Comunist

Rezultatele
parțiale

ale alegerilor
din Elvefia

O nouă tentativă aban
donată pe Everest
Expediția de alpiniști din 

Argentina, care intenționa să 
atingă cel mai inalt pisc al 
globului - Everestul, a aban
donat această temerară încer
care. Aceasta, intrucit in cursul 
zilei de 31 octombrie, echipa 
specială de doi oameni, desti
nată atingerii virfului munielui 
a fost silită de o furtună vio
lentă să se intoarcă circa 850 
de metri pe un drum cucerit 
mai inainte cu mari eforturi. 
In timpul furtunii a fost dis
trus cortul in care cei doi al- 
piniști, insoțiți de doi șerpași 
nepalezi, iși petrecuseră noap
tea anterioară, la aproximativ 
8 000 de metri altitudine pre
gătind asaltul final al colosu
lui de stincă și gheață.

In urma unei convorbiri prin 
radio cu baza centrală a alpi- 
niștilor, conducătorul expediți
ei, Carlos Comensana, - aflat 
la Katmandu cu degetele de 
la picioare degerate. în cursul 
unei ascensiuni anterioare, - 
a declarat că expediția sa nu 
va mai întreprinde alte tenta
tive de cucerire a Everestului.

„Vizita in Algeria — a spus 
ministrul Bujor Almășan — 
a fost, după opinia mea. in
teresantă și deosebit de utilă 
pentru cursul pozitiv al re
lațiilor economice dintre cele 
două țări. Ea ne-a prilejuit o 
scrie de convorbiri cu oficia
lități algeriene eu carp am 
analizat modul cum se des- 
l&șoară cooperarea economi
că și tehnică dintre Româ
nia și Algeria. In același 
timp, ani discutat soluții noi, 
reciproc avantajoase, modali
tăți concrete privind lărgirea 
conlucrării pe acest tărim și 
am stabilit cadrul in care ur
mează să activeze, in conti
nuare. specialiștii români in 
Algeria".

Ministrul Bujor Almășan 
s-a referit, in continuare la 
lucrările executate de specia
liștii români, împreună cu cei 
algerieni, in domeniile minier 
și petrolier, precum și la di
versele forme de cooperare 
româno-algeriene menite să 
favorizeze dezvoltarea indus
triei extractive algeriene, e- 
vidențiind aportul specialiș
tilor români la finalizarea u- 
nor acțiuni de cooperare, de 
importanță majoră 
conomia algeriană, 
tirea și formarea 
dre naționale etc.

.In domeniul minier — a 
spus ministrul — geologii ro
mâni au descoperit in zonele 
din sudul Saharei. care ante
rior au fost cercetate de spe
cialiști străini (de pildă în 
masivul Hoggar) două zăcă
minte de mare importanță 
pentru Algeria. Este vorba 
de un zacămint de uraniu și 
unul de aur. Tot in acest do
meniu, geologii români au 
verificat rezultatele obținute 
anterior de companii străine 
in exploatarea unor zăcămin
te existente, cum este cel de 
cupru de la Cavallo, cele de 
baritină de la Bou Mahi și 
Affcnsou din nordul Saharei. 
și au descoperit existența u- 
nor resurse încă neidentifica- 
te și, bineînțeles, neexploa
tate. In consecință, noi am 
convenit, in urma discuțiilor 
și in baza unui acord de prin
cipiu, ca partea română să 
trimită o ofertă concretă pri
vind punerea in exploatare 
a patru zăcăminte de mine
reuri : de aur. de uraniu, de 
cupru și de baritină. Urmea
ză ca. in conformitate cu do
rința partenerilor algerieni, 
să construim unitățile respec
tive, care cuprind activități 
subterane, lucrări miniere de 
deschidere, construcții de su
prafață, instalații de prepa
rare. de compresoare, grupuri 
sociale și, în general, toate 
componentele unei activități 
miniere. De asemenea, Româ
nia urmează să asigure asis
tența tehnică necesară, să 
livreze instalațiile și echipa
mentele. precum și tehnolo
gia corespunzătoare. Tot in 
sectorul industriei miniere s-a 
stabilit punerea in exploata
re a unor mine vechi, ca și 
a unor zăcăminte care au 
fost explorate in trecut. Con
comitent, am discutat posibi
litățile de valorificare a unor 
zăcăminte de fier sideritice, 
după o tehnologie româneas
că folosită și pusă la punct 
la Teliuc. problemă care in
teresează, evident, ambele 
părți. Pentru finalizarea in
tențiilor noastre — a conti
nuat ministrul — in Algeria 
se află acum o delegație a 
Institutului de proiectări mi
niere — IPROMIN, care a- 
nalizează modalitățile concre-

BONN 1 (Agerpres). — 
După cum informează agen
ția ADN, ia Dusseldorf a a- 
vut |oc o ședință a condu
cerii Partidului Comunist 
German. în vederea pregătirii 
celui de-al doilea Congres al 
partidului, care urmează să 
se desfășoare între 25 și 28 
noiembrie 1971.

La ședință au fost adopta- 
tezele congresului

„P.C.G. împotriva marelui ca
pital, pentru pace, progres 
democratic și socialism". Con
ducerea partidului a hotărît 
să proptină congresului rea
legerea lui Kurt Bachmann 
ca președinte și a lui Herbert 
Mies ca vicepreședinte al 
P.C.G. Totodată, s-a propus 
alegerea lui Max Reimann 
ca președinte dc onoare 
partidului.
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Manifestul electoral al forțelor 
de stînga

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). 
— Biroul executiv al frontului 
coaliției forțelor de stînga 
din Uruguay — „Frente Am- 
plio" — din care face parte și 
Partidul Comunist, a dat publici
tății un manifest in care cheamă 
alegătorii să voteze pentru candi- 
dații frontului la alegerile ge
nerale ce vor avea loc la 28 
noiembrie. „Alegerile din aceas
tă lună pot fi decisive pentru 
viitorul țării, se spune în ma
nifest. Victoria frontului de 
stînga depinde de efortul nos
tru final și de sprijinul între
gii națiuni". Documentul 6e 
pronunță pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste ale țării

Uruguay
„împotriva forțelor antinațio
nale ale bancherilor și latifun
diarilor, al căror succes ar în
semna menținerea, în continua
re. a țării într-un stadiu de 
înapoiere. A . sosit timpul pen
tru ca poporul să triumfe, spri
jinind candidații din „Frente 
Amplio".

Agenția PRENSA LATINA 
relevă că la alegerile din 28 
noiembrie șansele candidaților. 
celor trei formațiunii politice, 
angajate în campania electo
rală — „Frente Amplio" și 
partidele tradiționale „Colora
do" și Blanco" — sint sensibil 
egale.

Vizita delegației F. U. S 
în R. S. Serbia

BELGRAD 1. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite: Delegația 
Frontului Unității Socialiste 
din România, condusă de Ni- 
colatT Moraru, membru al Bi
roului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului U- 
nității Socialiste, care a fă
cut o vizită. în Iugoslavia, la 
invitația Prezidiului Confe
rinței republicane a Uniunii 
Socialiste a Poporului Mun-

citor din R. S. Serbia, a ple
cat spre țară.

Cu prilejul vizitei în Iugo
slavia, membrii delegației au 
avut întâlniri și convorbiri cu 
Dregi Stamenkovici, membru 
al Prezidiului R.S.F.I., preșe
dinte al Conferinței republi
cane a U.S.P.M, din R. S. 
Serbia, cu cadre de condu
cere ale organizațiilor o 
rășenești din Belgrad și din 
alte localități iugoslave

Trib de indieni necu-
noscut descoperit în

jungla peruviană

SUCCESE ALE PATRICIILOR

Convorbire realizată de 
Tudose NIȚESCU 

redactor la Agerpres

provincia Quang

k

1 (Ager-

SUD-VIETNAMEZI
VIETNAMUL DE SUD 1 (A- 

gerpres). — In urma puterni
celor atacuri lansate împotriva ■ 
unor puncte întărite ale ina
micului în ’ ‘ ~
Nam din Vietnamul de sud — 
relatează agenția „Eliberarea" 
— patrioții sud-vietnamezi au 
scos din luptă și au capturat 
aproape 1 800 militari aparți
nând forțelor americano-saigo- 
neze, au deteriorat 44 vehicule 
militare, în majoritate blindate, 
au doborît 15 avioane și au 
capturat însemnate cantități de

arme și muniții. De asemenea, 
cu ajutorul forțelor patriotice 
de eliberare, cîteva zeci de mii 
de locuitori din Vietnamul de 
sud au distrus 11 lagăre de 
concentrare și «sate strategice", 
reinstaurînd controlul asupra u- 
nor poziții deținute de trupele 
agresoare.

Potrivit unor statistici preli
minare elaborate de agenția «E- 
liberarea", în 
lor trei luni.

decursul ultime- 
luptătorii Fron-

tului Național de Eliberare din 
provincia Quang Da, din Viet
namul de sud, au scos din lup
tă 3 100 militari inamici, au dis
trus 237 vehicule militare, din
tre care 78 tancuri și transpor
toare blindate, au deteriorat 6 
locomotive și 23 vagoane de 
cale ferată și au nimicit 2 ba
terii de artilerie. De asemenea, 
au doborît sau au distrus la 
sol 34 de avioane, au scufun
dat 2 vedete rapide și au cap
turat mari cantități 
muniții.

de arme și

Rolul monopolurilor 
în viața politică

americană

Situația 
de la granița 

indo-pakistanezâ
DELHI 1 (Agerpres). — A- 

genția Press Trust of India 
anunță că artileria pakista
neză a bombardat un post de 
frontieră situat în provincia 
indiană Tripura, precum și 
orașul Kamaiapur și satele 
din vecinătatea acestuia. Tru
pele pakistaneze au folosit 
bombe incendiare, distrugînd 
mai multe clădiri. India a a- 
dresat Pakistanului un pro
test în legătură cu faptul câ 
două avioane militare pakis
taneze au violat duminică 
spațiul aerian indian în re
giunea de graniță.

RAWALPINDI ' :‘Z
preș). — Agenția Associated 
Press of Pakistan informează 
că forțele indiene au lansat, 
duminică, peste 1 600 de o- 
buze în 19 sate pakistaneze 
din districtul Chittagong și 
din sectorul Benapole. care 
se află în apropierea frontie
rei cu India. Potrivit ace
leiași surse, în cursul atacu
rilor întreprinse de forțele 
indiene, și-au pierdut viața 
23 de localnici, iar alți 14 
au fost răniți.

Unitățile Frontului Național de 
din Vietnamul de sud au scos din 
cursul lunii septembrie peste 4 500 de sol
dați americano-saigonezi din provincia Nam 
Bo. In prima jumătate a lunii octombrie, pa
trioții sud-vietnamezi au lansat atacuri sus
ținute asupra trupelor americano-saigoneze 
în regiunea Platourilor înalte scoțînd din 
luptă peste 240 ile soldați și ofițeri inamici. 
De asemenea, patrioții au doborît 2 elicop
tere, au aruncat în aer un depozit de mu
niție și au capturat însemnate cantități de 
arme și echipament militar.

In foto : Un echipaj de militari aparținînd 
Forțelor Armatei de Eliberare sud-vietna- 
meze care au distrus 3 cazemate dușmane de 
la baza Fuller.

Eliberare 
luptă în

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— Puterea politică a marilor 
corporații constituie o amenin
țare ce trebuie înlăturată — a 
declarat senatorul Fred Harris, 
in cadrul unei conferințe con
sacrate rolului monopolurilor 
în viața politică a S.U.A. Ha
rris s-a pronunțat pentru ins
tituirea neîntîrziată de către 
Administrație a unui control 
asupra marilor firme indus
triale. La rîndul său, renumi
tul economist John Kenneth 
Galbraith, profesor la Univer
sitatea Harvard, anunță agen
ția A.P.. a cerut ca legile anti
trust să fie utilizate mai efi
cient pentru reducerea puterii 
politice a corporațiilor.

BERNA 1 (Agerpres). — Re
zultatele parțiale ale alegeri
lor, desfășurate duminică, pen
tru cele două Camere ale A- 
dunării Federale (parlamentul 
elvețian) indică puține modi
ficări în repartizarea mandate
lor în cadrul coaliției guverna
mentale. înaintea despuierii ur
nelor, în cantoane importante 
ca Zurich. Berna și Vaud, din ce
le 84 de mandate adjudecate, 
Partidul Socialist doline 24 
(cîștigă 1), Partidul Radical 20 
(pierde 1). Situația celorlalte 
două componente ale coaliției 
guvernamentale — partidele 
Democrat-Creștin Și Țărănesc 
— rămîne neschimbată. Parti
dul Muncii din Elveția cîștigă 
un mandat, în cantonul Gene
va, iar noul partid — Mișca
rea Republicană, cîștigă trei 
mandate.

După cum se Știe, la actua
lele alegeri au participat, pen
tru prima oară în istoria țării, 
femeile. Potrivit primelor re
zultate. o reprezentantă a aces
tora a fost aleasă în Consiliul 
Statelor (Camera Superioară), 
iar alte două în Consiliul Na
țional (Camera Inferioară) a 
Parlamentului elvețian. Agen
țiile " de presă informează că 
rezultatele definitive ale alege
rilor vor fi cunoscute marți 
seara.

Antropologul peruvian Cesar 
Vivanco a descoperit in jungla 
din sud-estul țării un trib de 
indieni necunoscut pină acum, 
care trăește încă în epoca de 
piatră. Tribul, care aparține in
dienilor „caupucuris". este 
compus din 700 de persoane 
trăind in grupuri de cite 10-20 
familii, in mici colibe din lemn. 
„Caupucuris" au pielea bru
nă și pomeții proeminenți și 
se hrănesc cu manioc cultivat 
cu ajutorul uneltelor rudimen
tare din piatră. In rest, ali
mentația lor se mai compune 
din carne de maimuță sau pă
sări și banane.

Captură masivă
de stupefiante

Cea mai masivă captură de 
stupefiante din istoria statului 
nord-american Ohio a avut 
loc in ultima zi a lui octom
brie in localitatea Toledo, un
de o echipă specială anti-drog 
a poliției a izbutit să confițte 
peste 5 kilograme de heroină 
pură și circa 2 k:!ogram? de 
cocaină evaluate la peste 10 
milioane de dolari la bursa i- 
legală a drogurilor. Captura, 
combinată cu arestarea a trei 
persoane, a fost rezultatul u- 
nei pinde indelungate organi
zate la casa de bagaje a unei 
gări din localitate, in urma sem
nalării unei valize suspecte.

Deschiderea lucrărilor Congresului al Vl-lea
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 1 (Agerpres). — Lu
ni. la Tirana s-au deschis lu
crările Congresului al Vl-lea 
al Partidului Muncii din Al
bania.

Raportul cu privire Ia acti
vitatea Comitetului Central al 
P.M.A. a fost prezentat de 
Enver Hodja, prim-secretar a1

C.C. al P.M.A.
Pe ordinea de zi mai figu

rează : raportul Comisiei Cen
trale de Control și revizie, ra
portor Ibrahim Șina, preșe
dintele comisiei ; raportul cu 
privire Ia Directivele Congre
sului al*Vl-lea al P.M.A. pen
tru cel de-al V-lea plan cin-

cinai (1971—1975) de dezvol
tare economică și culturală a 
R.P. Albania, raportor Mehmet 
Shehu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.A., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri ; alegerea organelor cen
trale ale partidului.

• In fața Consiliului suprem 
al forțelor armate argentiniene 
a început procesul intentat ce
lor 50 de ofițeri implicați in 
tentativa de lovitură de stat de 
la Azul și Olivarria, la 8 oc
tombrie a- c. In boxa acuzaților 
au compărut coloneii Manuel 
Alejandro Garcia, fostul coman
dant al regimentului de cava
lerie din Azul, principalul or
ganizator al complotului, și 
Florentino Dias Loza, șeful gar
nizoanei din Olivarria.

® O ceremonie militară na
vală a marcat, duminică, des
ființarea Comandamentului bri
tanic din Extremul Orient, cu 
sediul la Singapore — anun
ță agenția United Press Inter
national. Faptul este o urmare 
a hotărîrii guvernului dc la 
Londra — adoptată în urmă cu 
patru ani — cu privire la po
litica ..retragerii de la est de 
Suez". Incepind cu data de 1 
noiembrie a. c., grosul trupelor 
britanice părăsesc regiunea.

Guvernul britanic va menți
ne, totuși, in această zonă peste 
2 000 de militari și șapte dis
trugătoare Și fregate, un sub
marin și aviație, în cadrul 
„Pactului Anzus", din care fac 
parte Malayezia, 
Australia, Noua 
Marea Britanic.

Singapore, 
Zeelandă și

@ Un purtător de cuvînt al 
guvernului statului indian O- 
rișsa a declarat că bilanțul 
provizoriu al uraganului, care 
a bîntuit la sfârșitul săptă- 
niînii trecute asupra litoralu
lui acestui stat, se ridică la 
peste 2 500 de morți. Vîntul, 
care a atins 150 km, pe oră, 
a distrus nenumărate locuințe, 
mii de persoane rămănind fără 
adăpost.

© Intr-un interviu acordat 
unui post de radio vest-ger- 
man, cancelarul Austriei, Bru
no Kreișky, s-a pronunțat pen
tru convocarea neîntîrziată a 
unei reuniuni menite să pre
gătească conferința general-eu- 
ropeană în problema cooperă
rii și securității. „Cred că si
tuația s-a maturizat suficient 
și este timpul să se țină o a- 
semenea reuniune pregătitoare", 
a spus el.

Q Potrivit unor date publi
cate de cancelaria primului 
ministru al Japoniei, în luna 
septembrie, prețurile la măr
furile de consum au sporit in 
țară cu 3.8 la sută, în compara
ție cu luna precedentă, și cu 
8,4 ia sută, in comparație cu 
aceeași lunu a anului trecut. Se 
apreciază că aceasta este cea 
mai mare rată de creștere a 
prețurilor, înregistrată în Japo
nia în ultimii 20 de ani.

De la Londra la Bris
bane pe bicicletă

Australianul Dennis Wickham, 
in virstă de 26 de ani. a termi
nat la 1 noiembrie călătoria pe 
care a făcul-o pe o bicicletă 
veche de 99 de ani de la Lon
dra la localitatea australiană 
Brisbane. Traseul, care a tota
lizat 15OQ0 de mile, a fost 
parcurs in 19 luni. Chestionat 
la sosire asupra costului neo
bișnuitului turneu temerarul ci
clist s-a mulțumit să afirme că 
un bilet de avion ar fi revenit 
mult mai... ieftin !

Explozie pe
,,Meintank-5“

In portul Offenbach s-a de
clanșat un incendiu la bordul 
tancului petrolier „Meintank-5", 
încărcat cu peste 400 000 litri 
de benzină specială. In urma 
exploziei provocate de incen
diu, trei persoane și-au pier
dut viața, iar in corpul navei 
s-a produs o spărtură de 10 
metri. Pe o rază de 1 km in 
jurul portului, din cauza explo
ziei, au fost sparte toate gea
murile.
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