
Pentru netezirea căilor de
trecere la programul de 6 ore
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Steagul rost

desfășura in această perioadă 
o intensă muncă politică de la 
om la om. Intr-o convorbire a- 
vută ieri dimineață cu tovară
șul Dumitru Her, secretarul co
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ROMÂNEASCĂ

Industria chimică va conti
nua să fie și în actualul cin
cinal cea mai dinamică ramu
ra a economici românești. 
Prioritatea ei se explică prin 
rolul său determinant la rea
lizarea progresului tehnic, la 
dezvoltarea bazei de materii 
prime, la intensificarea 
ducțici agricole.

Locul pe care îl acordă par
tidul și guvernul acestei in
dustrii in economia națională 
se înscrie în tendințele exis
tente Pe plan mondial. In ul
timele două decenii, de pildă, 
industria chimică mondială a 
înregistrat cel mai înalt ritm 
de dezvoltare în comparație 
cu celelalte ramuri industriale. 
In deceniul opt se prevede ca 
ritmul chimiei lumii să con
tinue a fi superior celui glo
bal planificat pentru indus
trie.

Chimia românească incadratâ 
armonios in programul elaborat 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului, program caracteri
zat de continuarea in ritm sus
ținut a industrializării țării, a- 
liniată in contextul cerințelor 
mondiale actuale de dezvoltare, 
va cunoaște in acest cincinal 
un ritm mediu anual de crește
re de peste 17Ve. in raport cu 
12 la sută cit se prevede pen
tru industrie. In perioada 1971 
—1975. chimiștii tării sint che
mați să realizeze u producție 
la fel de mare cu cea obținută 
în patru cincinale. In acest fel. 
ponderea acestui important sec
tor economic în întreaga pro
ducție industrială a României 
va crește de la 10,1 la sută în 
1970, Ia peste 13 la sută in 1975.

In vederea realizării ritmu
lui accelerat de dezvoltare, in 
acest cincinal industriei chimi
ce ii este alocat peste 22 la su
tă din volumul total al inves
tițiilor industriale, fonduri ce de
pășesc volumul total al cheltu
ielilor făcute pentru chimie in 
ultimii 20 de ani.

In actualul cincinal urmează 
a fi puse in funcțiune peste 300 
de noi instalații de îngrășămin
te, fire Și fibre, mase plastice, 
rășini sintetice, cauciuc și alte 
produse. O caracteristică a noi
lor investiții o constituie indi
catorii tehnico-economici supe
riori ce vor fi obținuți ca urma
re a realizării unor instalații

de mare capacitate, care se în
scriu in limitele celor mai bune 
instalații realizate pe plan mon
dial. a dotării lor cu cele mai 
perfecționate tehnologii cunos
cute.

Înfăptuirea acestui vast pro
gram de investiții impune solu
ționarea unor probleme com
plexe. necesită un important 
salt calitativ. Se prevede ca prin 
adoptarea unor soluții construc
tive moderne in proiectare, 
ponderea volumului de con- 
structii-montaj planificat să 
scadă la 37 la sută fată de 46,2 
la sută realizat in cincinalul 
anterior. Se vor executa in (ară 
proiecte pentru circa 100 de 
tehnologii fată de 33 elaborate 
in perioada 1966 — 1970. Apor
tul industriei noastre la înzes
trarea tehnică a obiectivelor 
va crește in mod substantial. 
In același timp, pentru func
tionarea noilor capacități vor 
trebui calificați și pregătiți pes
te 37 000 de oameni.

Una din direcțiile principale 
de dezvoltare a chimiei in ac
tuala etapă o constituie asigu
rarea materialelor sintetice de 
calitate superioară pentru in
dustria bunurilor de consum. 
In acest sens, industria de fire 
și fibre sintetice urmează să-și 
dubleze producția paralel cu 
diversificarea ci. Chimiștii și-au 
propus să realizeze întreaga 
gamă de fire și fibre sintetice 
cunoscute la ora actuală in teh
nica mondială, să treacă la o 
producție masivă a sortimen
telor necesare obținerii stofelor 
și lenjeriei de cea mai bună ca
litate.

Va începe fabricația produ
selor necesare pentru realiza
rea de piele artificială, cu ca
racteristici asemănătoare celei 
naturale, care va permite con
fecționarea unor articole de 
imbrăcăininte și încălțăminte 
frumoase, ieftine și plăcute Ia 
purtat.

In scopul asigurării unor can
tități sporite de materiale mo
derne (înlocuitor de metal) pen
tru construcția de mașini, in
dustriile electrotehnică, electro
nică, tehnica de calcul și alte 
sectoare, producția de materi
ale plastice și rășini sintetice

MARȚI 23 NOIEMBRIE 1971

Coleclivul experimental al ex
ploatării miniere Aninoasa a 
lost întotdeauna receptiv la 
nou, în rîndul cadrelor sale — 
de la minerul din abataj și pină 
la inginer — găsind un larg și 
fertil teren de oplicore și afir
mare metodele avansote de 
lucru, de organizare a produc
ției și a muncii la cote tot mai 
înalte și moi eficiente pentru 
creșterea productivității la ex
tragerea cărbunelui din adin- 
cul pămîntului. Măsura luată 
de conducerea partidului nos
tru — in lumina hotăririlor Con
gresului al X-lea al P.C.R. - 
pentru introducerea programu
lui de lucru de 6 ore in subte
ran este primită aici, ca și la 
celelalte mine din Valea Jiului 
cu satisfacție și optimism, mi
nerii bucurindu-se din plin de 
îmbunătățirile pe care le va 
aduce aplicarea acestei măsuri.

Fiecare muncitor, fiecore in
giner și tehnician al minei este 
insă conștient de faptul că 
trecerea Io programul redus de 
muncă nu e o treabă simplă,

că pentru reușită este necesa
ră o pregătire temeinică, multi
laterală a întregului colectiv, 
lată do ce comitetul de partid 
al minei a luat măsura de a se

miletului de partid, am lost in
formați cu detalii asupra acțiu
nilor politico-organizatorice 
deosebite ce se desfășoară in 
aceste zile la mină. Comitetul

de partid o repartizat membrii 
săi pe organizații de bază din 
sectoarele de producție și auxi
liare, cu scopul de a determina 
in toate brigăzile de la frontu-

(arul general al porii- 
Comunlst Român, per
le Consiliului de Su.i. 
Hil Nicolae Ceaușescu a 
luni după-amiază I:. Ti

ll, unde se va întîlni cu 
cil Sociali»- 

{oslavia, pre- 
Comuniștilor 

din Iugoslavia, tovarășul lusip 
Broz Tilo. curo va face o vi
zită de prietenie In țara noas
tră, cu începere de la 23 no
iembrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al

dului 
ședinb 
tovatii 
plecat 
mișoai 
preș<dintele RepubJu 
te Federative fugi 
ședințele Uniunii

rile productive, in toate echipe
le și formațiile de deservire, in 
rindurile tuturor muncitorilor ți 
cadrelor tehnice din subteran 
o largă explicare o caracterului 
politic ți social al măsurii de 
trecere la programul redus de 
muncă pentru mineri. Se insis
tă, de asemenea, pe cunoașterea 
de către fiecare om ol minei a 
programului de măsuri tehnico- 
organizatorice preconizat de co
mitetul de direcție pentru 
organizarea procesului de pro
ducție adecvat schimburilor de 
6 ore, a întregului ansamblu de 
măsuri tehnice, organizatorice si 
de ordin sociol care să asigure 
realizarea indicatorilor de plan, 
a normelor și a cîștigurilor la 
mineri, cel puțin Io nivelul re
zultatelor dobindite în condi
țiile duratei de lucru de 8 ore. 
Membrii comitetului de partid, 
stînd de vorbă cu comuniștii

(Continuare in pag. a 3-a)

0 EXPERIENȚA 
INTERESANTĂ A

Darea de seamă prezentată 
în cadrul unei recente adu
nări a activului de partid de 
la mina Petrila, dezbaterile 
care au avut loc cu această 
ocazie, au evidențiat o serie 
întreagă de aspecte legate de 
activitatea de producție, de 
munca politico-educativă care 
se desfășoară aici, analizate 
toate cu mult spirit de răs
pundere, in lumina holărîri- 
lor plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie a. c. și a 
expunerii secretarului gene
ral al partidului.

Pe lingă laturile muncii 
cu omul, ale educării în spi
ritul conduitei, al disciplinei 
comuniste, s-au mai contu
rat și unele deficiențe ce 
mai persistă, încă, în activi
tatea de extracție, care le
zează indicatorii tehnici, gra
dul de eficiență economică.

Conștienți de necesitatea 
înlăturării cit mai grabnice 
a neajunsurilor consemnate, 
membrii comisiei economice 
a exploatării, sub îndruma
rea comitetului de partid, a 
biroului său, au luat in stu
diu un set de probleme de 
mare însemnătate pentru îm
bunătățirea activității de an
samblu a unității. Dintre a- 
cestea, menționăm pe cele 
privitoare la creșterea vite
zelor de avansare la înain
tări și la abataje cameră, 
îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrică a sectorului

l, cauzele rămînerii în urmă 
a sectorului V, îmbunătăți
rea extracției din abatajele 
frontale orizontale-din stra
tul 3, sectoarele III—IV.

Dintr-o discuție purtată cu 
tov. ing. Francisc Donin, 
șeful serviciului plan și a- 
plicare norme, am dedus că 
se preconizează ca aceste 
studii să se elaboreze în șase 
etape. In etapa iutii — pe 
cale de a fi parcursă, cîeja
— s-au stabilit colectivele, 
s-au conturat obiectivele și 
nivelul lor de realizare, s-au 
fixat termenele și s-au pus 
bazele studiilor propriu-zise, 
s-a delimitat aria de cuprin
dere a studiilor. Zilele aces
tea are loc trecerea la etapa 
a doua : prezentarea în fața 
comitetului de partid și a 
conducerii exploatării, de că
tre fiecare responsabil de 
studiu, a propunerilor rezul
tate. După dezbateri urmează 
să se definitiveze elementele
— coordonate ale acțiunilor 
viitoare. Cu etapa a treia se 
intră, de fapt, în studiul 
propriu-zis, cuprinzind de
scrierea amănunțită a actua
lei situații, analiza temeinică 
a deficiențelor, propunerile 
de măsuri pentru îndreptare, 
nivelurile la care se va pu-

Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

P.C.R . președintele Consiliului 
<k Miniștri, Paul Nlculwu-Mi- 
zii, membru nl Comitetului E- 
xccutiv, al Prezidiului Perma- 
n<nt, -ciclar al C.C. al P.C.R, 
lli. Verdcț, membru nl Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
P-rm.nent H C.C. al P.C.R , 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Emil Dră- 
gânes<ii, membru nl Comitetu
lui Executiv al C.C nl P.C.R., 
vicepreședinte nl Consiliului 
de miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare e- 
conomic.'i, Vasilc Vlad, șef de 
secție la C.C. ol P.C.R

★
In cursul după-amiczii, tu 

varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid șl 
de slot, au sosit la Timișoara.

In întîmpinare, pe aeroport, 
se aflau tovarășii Milthi Teles- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prim-secretur al Corni 
totului județean Timiș al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv ol C.C. 
al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., 
alți reprezentanți oi organelor 
locale de partid și de stat.

C.C.

★

La plecare, p>. aerupurtiil Bă
noasa, :;e aflau tovarășii . Emil 
Bodnar- Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe RS- 
dulcscu, Virgil Trofin, Maxim 
Bcrgliinnu, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Dumitru l’opcscu, 
Lconte Râuiii, GhecffgBC 8l0i< a, 
Ștefan Voitec, losif Banc, Pe
tre Blnjovici, Miron Constanti- 

Mihai Dalta, Mln Do-
brescu, Mihai Gere, Ion lonil/t, 
Vasilc Patilineț, Ion Stăncscu, 

Erau prezenți Iso NJegovun, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

ncscu,

★
Mii de oameni ai muncii din 

localitate — români, germani, 
maghiari, sirbi — au venit să 
salute pe secretarul general al 
partidului, Mulțimea aplaudă, 
ovaționează. Se scandează 
„P.C.R. — Ceaușescu1*. Un grup 
de pionieri oferă oaspeților 
buchete de flori.

Pe arterele principale ale o- 
rașului, un mare număr de ce
tățeni fac o călduroasă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid 
și de stal.

I At'crpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, Peter Janos

In cursul zilei de luni, 22 no
iembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, tovarășul Pe
ter Janos, care face o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
loan Cotoț, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

Au participat Ferenc Martin, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București și 
Barity Miklos, șef de grup în 
M.A.E.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire în cadrul căreia 
s-a exprimat satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Ungaria. Au 
fost, totodată, relevate posibi
litățile largi care există pen
tru adincirea și extinderea co
laborării și cooperării bilate
rale în folosul ambelor po
poare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

De asemenea, au fost abor
date unele probleme legate de 
securitatea europeană și alte 
probleme internaționale.

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Iosif Banc, Corne- 
liu Mănescu, loan Cotoț.

Au fost prezenți Ferenc Mar
tin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și Barity Miklos, 

întrevederea și dejunul s au 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească. de caldă prietenie.

DEVA
la

cotele
anului
1971

Deva - municipiul reședință 
al unuia dintre cele mai indus
trializate județe ale țării - s-a 
înscris, asemenea tuturor loca
lităților patriei noastre, tînăr și 
viguros, in dinamica dezvoltării 
industriale și urbanistice. Cin
cinalul 1966-1970 a demonstrat 
că, in epoca construirii socia
lismului, a progresului multilate
ral al fiece - 1 colț al patriei,

JiraililTir

h Mm îmi rame Coordonate 
hunedorene

(Continuare în pag. a 3-a)

FOTBAL

Minerul 
Știința
3—1

Lupeni —
Petroșani

locul 2 în

♦

Stație semiautomată de betoane
In depozitul tranzit 

de la Vulcan al 
Grupului de șantiere 
tT.C.D. a intrat de cu- 
rînd in probe tehnolo
gice o stație de betoane 
semiautomată. Stația arc 
o capacitate de prelu
crare a betoanelor de 
30 000 mc/an, fiind pri
ma instalație de acest 
fel în Valea Jiului.

De la un pupitru de 
comandă, un singur om 
dirijează și urmărește 
întregul proces de pre
lucrare a 
cintărirea 
încărcarea 
cîntărirea 
dozarea și 
lui în cupa 
dozarea apei, amestecul 
și descărcarea betonului

betonului: 
agregatelor, 

betonierei, 
cimentului, 
descărcarea 
betonierei,

în autobasculante pen
tru a fi transportat la 
locul de turnare pe șan
tier. Se reduce în acest 
fel manopera la prepa
rarea betonului, perso
nalul de deservire a sta
ției fiind cu de patru 
ori mai mic față de cel 
folosit La vechea insta
lație.

Punerea In funcție a 
stației semiautomate per
mite o realizare calita
tiv superioară a beloa- 
nelor ce se pun în o- 
peră la construcția noi
lor blocuri de locuințe 
pentru mineri și a altor 
obiective sociai-cultura- 
le, asigură o deservire 
ritmică cu beton a în
tregului șantier Vulcan.

♦

♦

Jiul pe
„Cupa Emer ich 
Vogi"

Note pe portativ

BASCHET

Știința Petroșani —
Voința Timișoara
64—54

Gimnastica zilnică 
în școală

Bilet întreg pen
tru... un sfert de 
meci

L-am auzit deunăzi pe un to
varăș spunînd că, după cîte cu
noaște el, la nivelul organiza
țiilor de partid din Vale, dez
baterile consacrate examinării 
sarcinilor ce revin organelor și 
organizațiilor de partid în lu
mina programului de perfecțio
nare a activității politico-ideo
logic?, de educare comunistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii s-ar fi înche
iat de o bună bucată de vreme. 
Afirmația în sine corespunde 
realității numai în parte, nu
mai în măsura în care se refe
ră la suita ședințelor propriu- 
zise care au fost consacrate e- 
xâminării activității din acest 
vast domeniu al muncii de par
tid ; încolo, dezbaterea docu
mentelor programatice inițiale 
de secretarul general al parti
dului se amplifică, crește mereu 
în intensitate și profunzime, oa
menii căutînd să-și însușească ' 
cît mai temeinic sarcinile și e- 
xigențele ce decurg din ele, să 
le aplice necondiționat în via
tă.

Desigur, în timpul dezbateri
lor atenția comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii a fost 
captată de numeroasele idei 
înaintate expuse în documenle, 
de numeroasele propuneri, su 
gestii formulate în organizațiile 
unde, pornindu-se de la analiza 
critică principială, partinică a 
realităților existente au prins 
contur planurile de măsuri in 
vederea îmbunătățirii munci' 
în acest domeniu. Nu ne cin 
dim acum la faptul dacă în n 
ceste planuri au fost sau nu 
cuprinse prevederi concrete vi 
zînd necesitatea ca fiecare ca 
dru de conducere, tehnic Situ 
administrativ din unitatea ies 
pectivă să devină un militant 
politic; ne gîndim la faptul că 
aproape pretutindeni, reflect In 
du-se asupra ideii pregnant re
liefate în expunerile secreUuu- 
lui general al partidului în cu-

drul consfătuirii activului de 
partid din domeniul ideologiei 
și a Plenarei C.C. al Partidului 
din 3—5 noiembrie a.c. în care 
se arăta că este necesar să se 
înțeleagă clar că tovarășii ca
re sînt trimiși să conducă ori
care sector de activitate, sînt 
promovați ca oameni politici, 
că ci sînt conducători politici 
și trebuie să asigure o condu
cere politică, în slujba înfăptu
irii liniei generale a partidului, 
s-au relevat observații critice 
la adresa unor cadre care con
sideră că pentru a conduce un 
colectiv este de ajuns să fii un 
bun specialist, bine pregătit 
profesional, sau, în alt caz să 
ai un ton autoritar, ridicat, să 
ști să „comanzi".

S-a arătat astfel (nu în puține 
locuri) că în mentalitatea unor 
asemenea cadre și-a găsit loc 
părerea greșită după care des
fășurarea muncii politico-educa
tive, de ridicare a conștiinței 
socialiste a oamenilor, ar con
stitui o atribuție ce ar reveni 
exclusiv organizației de partid. 
Or, în Valea Jiului experiența

a dovedit cu atîtea 
că un director sau 
dru de conducere din centrală 
sau exploatări miniere obține 
rezultate optime, își poate va
lorifica din plin calitățile orga
nizatorice, aptitudinile, pricepe
rea, pasiunea profesională doar 
în măsura in care acționează 
nu ca un profesionist cu orizont 
îngust, ca un specialist limitat, 
ci ca un om care simte din plin 
responsabilitatea socială, politi
că a funcției pe care o îndepli
nește.

Dintr-un asemenea punct al 
conversației noastre am dori să 
demarăm reflecțiile exprimate 
laconic în titlul acestor însem
nări. Și în acest context găsim 
cu cale să subliniem cu majus
cule faptul că înalta conștiință 
socialistă, răspunderea politică 
tradusă prin atitudinea înain
tată față de muncă, este în cele 
din urmă indivizibilă indiferont 
de funcția și răspunderile pe

argumente 
un alt ca-

C. MOHAUU

anii sint comparabili cu se
colele, toate localitățile intră - 
mai devreme sau mai tirziu - 
în ritmurile trepidante și dimen
siunile la care se edifică noua 
societate. Cincinalul trecut a 
reprezentat pe multe planuri, 
moi mult decit cele 7 secole de 
istorie anterioară a Devei. Pe 
plan economic a însemnat in
tegrarea plenară a municipiu
lui in circuitul industrializării, 
ani de eforturi deosebite pentru 
a recupera răminerea in urmă 
față de Hunedoara siderurgică 
sau Valea Jiului carboniferă. 
S-au petrecut mutații spectacu
loase și in creșterea populației 
și diversificarea ocupațiilor el. 
Pe plan edilitar - erupția spre 
verticală. Pe plan spiritual - 
condiții ca o populație preșco
lară și școlară de aproape 
10 000 de copii și tineri să se 
instruiască.

Enumerăm doar platformele

Paul GHEORGHIU

(Continuare in pag. a 3-a)
(Continuare in pag. a 3-a)
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NOIE PE PORTATIV '
♦ Mtinc la București, ultimul act al stagiunii fotba

listice internaționale, pentru Dobrin, Dumitru. Dinu, De- 
leanu si ceilalți componcnți ni selecționatei țării: ROMÂ
NIA — ȚARA GALILOR. Sfi sperăm intr-o victorie româ
neai* ! Să credem in ea ! < Tonca. Urmcș și Cotormani 
— in „echipa etapei'' după meciul cu Dinamo București. 
E ceva .’ Mihai Burns, tinăml rugbist petroșăncan, in
vestit pc merit cu supranumele* de .urmaș al lui Alexandru 
cel Mare — rcnciu” a confirmat duminica, in mcciul-tcst 
cu srlecționata Varșoviei, încrederea, inscriindu-se, destul 
de... răspicat. la divini < Baschclbaliștii profesorului 
Theodor Szilagyi au pășit apăsat, cu dreptul, in turul al 
U-lca al campionatului diviziei B. Să fie de bum augur 1
♦ Derbyiil serici a \ Il-a a diviziei C, dintre Minerul Lu- 
peni și Științe Petroșani a fost grav viciat de arbitru. Pă
cat ! Marc păcat ! + Jiul a pierdut finala „Cupei Emcrich 
Voal" de la Pitești. Nu putem spune efi speram s-o ciș- 
tiac dar parcă, totuși, nădăjduiam... + Lupeniul are o 
echipă cu pretenții — intrucitva justificate — de a intra 
in B. Dar. ne întrebăm : arc public la nivelul acestei 
echipe ? Evaluind atitudinile ostile ale acestuia și reproșu
rile, după un meci cfștigat, la adresa jucătorilor oaspeți (!). 
o dată cu insatisfacția provocată de un asemenea mod de 
a sc manifesta, ne exprimăm convingerea că nivelul conști
inței suporterilor lupencni e același ca acum... 15 ani
♦ C.S.M. Reșița a învins și pc principala ci urmăritoare, 
t -P-K. Timișoara, cu I—0. Vor fi reșițenii înlocuitorii cefe
riștilor clujeni in A ? Credem că da Făgaș de la Știința 
sa trece la Jiul ? Cam așa so-aude... Unii zic că va veni 
Ion Constantin înapoi. Alții contrează : Las’că e mai bun 
Mulțcscu!

Y ZET

V__________________

Turneul selecționatei de hochei pe 
gheață a României in R. P. Chineză

IÎN MECIUL INAUGURAL 
ROMÂNIA — R. P. CHINEZA 7—2

Duminică pe stadionul din 
Pitești a avut Joc ultima fazii 
a competiției dotalc cu „Cupa 
Emcrich Vogi". In deschiderea 
cuplajului, în jocul pentru locu
rile 3—4, F.C, Argeș a dispus 
de Petrolul cu scorul de 5—2 
In meci vedetă. Jiu) Petroșani 
1 întilnit puternica echipă 
bucureșteană Steaua — finala 
competiției. După 90 de minute 
dc fotbal frumos victoria n re
venit militarilor eu rezultatul 
dc 2—1 (|—1). Scorul a fost 
deschis in min. 1 Steaua bene
ficiază dc o lovi;ură liberă de 
la circa 18 m dc poarta petro-

Jiul pe locul 2 in „Cupa 
Emerich Vogl“

"icnilor, se execută lovitura, 
Suciu respinge și cx-jiulistui 
Ion Constantin reia in plasă. Du
pă numai 3 minute Al. Georges
cu transformă magistral o lovi
tură liberă acordată echipei din 
Petroșani la 16 metri de ;>oarta 
lui Haidu : 1—1. In continuare 
Jiul joacă foarte bine (deși era 
lipsit de aportul lui Urmcș — bol

nav), Înscrie și un gol prin Color- 
mani (anui.it nejustificat dc ar
bitrul A. MOnich — București). 
dar și ratează din poziții exce
lente. In min. 60, la o centrare 
a lui Panica, Aelenei aflai în 
discutabilă poziție de ofsaid, 
înscrie golul victoriei 1 Steaua 
— Jiul 2—1. Antrenorul Eugen 
lordache a trimis în teren ur

mătoarea formație : Suciu (min. 
751 Marîcan) — Georgescu, 
Gcorgcvicj, Stocker, Tonca — 
Sandu (min. 40 : Mihai Marian), 
Dodii — Cotormani, Mulțescu. 
Sloian. Naidin. Bucurcșlenii au 
aliniat formația ștandard minus 
Sătmăreanu și lordănescu, a- 
flați în pregătire pentru jocul 
echipei reprezentative cu '(’ara 
Galilor.

Clasamentul final a) compe
tiției se prezintă astfel : I. Stat
ua — câștigătoarea ..Cupei E- 
merich Vogi", 2. Jiu) ; 3. F. G. 
Argeș ; 4. Petrolul.

N. ANDREI

PEKIN 21 (Agerpres). — 
Selecționata dc hochei pc 
gheață a României și-a înce
put duminică turneul in R.P. 
Chineză. Hocheiștii români 
au întîlnil la Pekin selec
ționata țării.

In tribuna ofu lalâ au luat 
loc tovarășii Ia Da-shen, mem
bru supleant al biroului po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Direcției generale poli 
ticc a armatei populare chi
neze dc eliberare, Pen Shao- 
I1111. adjunct al șefului Ma
relui Stal Major al Armatei, 
Uan Men, președintele Co
mitetului pentru cultură fi
zică și spori din R. P. Chi
neză, Li Iao ucn, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
si alin persoane oficiale. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul 
României Î11 R. P Chineză, 
și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi ni misiunilor di- 

piomutuc arn-dilați in capi 
tala It. P. Chineze, uiți mem
bri ai corpului diplomatic ■ 1 
ziariști. Peste 18 000 de sp. 
tatori an urmării meciul care 
s-a încheiat cu scorul de 7 
(i — I, 4—0, 2—I) in favoarea 
selecționatei României. Seu 
nil a fost deschis dc gazde, 
care au înscris prin Sin Glia 
tinn. După 2 minute, ICal.i 
mar n egalat. In repriza a 
doua, echipa română a mar 
cai 4 puncte prin Basa, 
Gheorghiu (2) și Herghelegiu. 
Ultima repriză a fost deose
bit de atractivă, cele două 
pclupe mnrcînd prin lonițâ. 
Fodorea și respectiv Cian 
Kin tin Spectatorii au aplau 
dai victoria hocheiștilor ro
mâni.

La șfîi'șitiil partidei, în o- 
vațiile puternice ale publicu
lui, echipele au fosl felicitate 
de persoanele oficiale chineze 
și româno, caro s-au fotogra
fiat în mijlocul jucătorilor.

FOTBAL, DIVIZIA C
Minerul Lupeni Știința Petroșani 3-1

♦ Derby-ul seriei a VH-a și-a... onorat, cu 
adevărat, numele Două goluri „simetrice" : 
în min. 2 (prima repriză) înscrie Polgar; în 
min. 2 (repriza secundă) înscrie Grizea ♦ David 
e autorul unui gol de rară spectaculozitate 

Ineficiența combinațiilor pe metru pătrat, a 
„bătutei" în careu ♦ Un gol din flagrantă po
ziție de ofsaid — acordat Un gol marcat în 
limitele... valabilului — neacordat ♦ V. Iones- 
cu : „Scrieți acolo că ne fură arbitrii pe față și 
nimeni nu zice nimic..."

a... Mine-

cu înce-

cxploziv.

Intr-un decor alb, dc iarnă 
plină, s-a disputat duminică, la 
Lupeni, mult așteptata partidă, 
de marc rivalitate sportivă, 
dintre Minerul și Știința Pe
troșani. A învins, in final, c- 
thipa mai realistă, care n-a do
rit să transforme derby-ul se
rici intr-un meci-spectacol, ci 
a luptat pentru a-1 ciștiga. 
Este adevărat, la „ajustarea" 
prețioasei victorii a Minerului 
și-a adus neprețuita contribu
ție și arbitrul Ion Ilatdu din 
Caransebeș, dai- nu c mai pu
țin adevărat că fotbaliștii Ști
inței au fost foarte aproape de 
un rezultat valoros pc care 
poale l-ar fi meritat. Partida 
a avut două perioade de joc 
distincte. In prima repriză, du
pă golul... Minerului, jocul a 
fost stăpinit in întregime de 
Știința. în repriza secundă, du
pă golu! Științei, meciul a fost 
la discreția absolută 
rului.

Dar, să începem 
pulul 1

Partida debutează 
Chiar in primul minut, Făgaș, 
în careul mic al lui Purice, 
ezită, nu e încă prins in pulsul 
meciului, și ratează o bună o- 
cazie....................... . ’ .
lateral dreapta din Lupeni, 
Polgar, „urcă" in terenul ad
vers și de pe la 40 m expe
diază spre buturile lui Bcrin- 
dei un șut-bombă, puternic, în 
aparență însă nevinovat, care-1 
găsește „descoperit* pe porta
rul Științei. E 1—0. Tribunele 
stadionului aplaudă copios. De 
o parte a .baricadei" — stu
pefacție, de cealaltă — marea 
bucurie, dau naștere in conti
nuare unui joc atent, de mare 
uzură, la mijlocul terenului, cu 
multe acțiuni incoerente, cu de
se contraofensive destructive, 
inițiativele _cu cap-, destul de 
rare, sînt strivite încă din faza 
incipientă de construcție, abun
dă șuturile anemice spre cele 
două porți (Păncscu, David ș.a.), 
sc detașează prin promptitu
dine în intervenții fundașii 
Burdangiu. Aruncuteanu, Do
brcscu.

Perioada aceasta durează pî
nă prin min. 15, mai precis 
— după ce David, in min. 14, 
trece „neobservat" prin .foar
fecă" Zăvălaș — Dobrescu, șu-

Imediat insă, fundașul

de lipsa dc dă-

tind pe lingă Berindci dar și 
pe lingă bară, fotbaliștii Ști
inței aruncă în tușe „vesmin
tele* timorării, încep să gîn- 
deascâ și să pună „pe roate" 
fotbalul pc care-1 știu. Din a- 
ccsl minut pînă în finalul re
prizei. meciul aparține studen
ților care creează faze de ma
re spectacol, își domină copios 
adversarii, sînt pe punctul de 
a înscrie de mai multe ori dar... 
Toată această perioadă de joc 
avîntat al Științei a fost însă 
favorizată și de dezorientarea 
totală a mijlocașilor echipei 
gazdă — în care Szillagyi e 
complet inexistent în teren, iar 
Moșonyi acționează cu... înce
tinitorul
ruire în firavele acțiuni ofen
sive, manifestată de Lucuța și 
Mitu. Adăugind la aceasta și 
zbaterea neputincioasă a lui 
Costică Cotroază, nesusținut de 
nimeni, și jocul reticent, de 
așteptare, a lui David, avem 
explicația ofensivelor puternice 
;>le Științei. Linia mediană a 
oaspeților acționează, în acest 
răstimp, ca un ceasornic nou, 
„ncdoftoricit", Știr și Grizea — 
adevărate pistoane — împin- 
gind totul înainte, manevrînd 
cu dezinvoltură balonul și pu- 
nîndu-și atacanții in ideale po
ziții de a marca. Spicuim cî- 
teva dintre aceste acțiuni i în 
min. 20, o centrare excelentă

I 
I 
I 
I
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I
I 
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GH. BACUȚ ; .Am pregătit 
în mod special acest ultim 
joc, dar și cel mai dificil, al 
turului. Era o ocazie exce
lentă să ne apropiem de li
derul serici și, deci, de a in
tra, în primăvară, în lupta 
pentru ocuparea primei pozi
ții. Băieții mei au înțeles a- 

~cest lucru, s-au mobilizat și 
au învins*.

KELEMEN : ..Joc de luptă 
in care am învins un adver
sar superior la mijlocul te
renului. Mă bucură mult vic
toria întrucît ne deschide 
drumul spre șefia serici...".

a lui Tismănaru, de pe dreap
ta, îl găsește pe Păncscu de- 
marcat în careu, care însă se 
complică în driblinguri, favo- 
rizînd intervenția lui Purice; 
în min. 25, Făgaș îl „întinde" 
la maximum pe portarul echi
pei gazdă cu un „cap" bine 
plusat; în min. 29, un „un-doi* 
foarte reușit între Ionescu și 
Făgaș e destrămat cu mare 
greutate de Purice; in min. 31, 
Grizea ratează din apropiere: 
în min. 32, Păncscu și Făgaș, 
pe rînd, ratează incredibil de 
la cîțiva metri. Spre finalul 
reprizei, în timp ce, de sus, 
fulgii încep să cadă mai des, 
în teren jocul scade din inten
sitate și noi avem prilejul de 
a consemna și-o zvîcnire sin
gulară a lui Cotroază, rezol
vată în extremis de Burnele.

Repriza secundă...
Notăm, pentru început, simi

litudinea fazei din debutul pri
mei reprize. După ce în min. 1, 
Cotroază slalomează printre a- 
părătorii adverși și e „blocat" 
în careu, în min. 2, Știr, pri
mind mingea de la Păncscu, 
centrează de pe stîngcy Kelc- 
men greșește flacrant și deci
siv și Grizea înscrie facil : 
1—1. Survcnind egalitatea pe 
tabela dc marcaj, în jocul Ști
inței survine și nedorita auto- 
liniștire a spiritelor. Și dc a- 
cest lucru profită gazdele. Tre
ziți la realitate, dintr-o dală, 
și înccrcînd să... uite lunga pe
rioadă de încleștare în care-au 
fost ținuți, elevii maestrului e- 
merit al sportului, Gheorghe 
Băcuț, pun treptat stăpînire au
toritară pe întreg terenul, își 
amintesc că surplusul tehnic 
poate fi contracarat printr-o 
supradozare a eforturilor, încep 
să nu-și mai menajeze forțele. 
Halfia gazdelor, împrospătată 
acum prin intrarea ..bătăiosu
lui" Rus în locul lui Szillagyi, 
devine parcă alta. Lui David 

- (total) și lui Mitu (parțial) în
cepe să le „meargă jocul". Spe- 
riăți parcă de propria lor ine-

5 minute după meci
DAVID i „Greu meci ! Dar, 

ce mai, bine că am cîștigat. 
Tot așa puteam să și pier
dem. Adversarii noștri au 
fost total defavorizați dc ar
bitrajul vizibil părtinitor... In 
asemenea condiții, acel „ați 
mîncat bătaie" nu provoacă 
rușine învinșilor ci... inter- 
preților".

Prof. GH. IRIMIE: .Dacă 
arbitrajul nu ar fi fost cu lip
suri, am fi asistat la o splen
didă luptă sportivă. Băieții 
s-au întrecut într-o dispută 
pasionantă, perioadele dc do
minare fiind egale, dar bri-

63,

fieaeilate, înaintașii Științei 
(bazîndu-se, probabil, și pc for
ța apărării echipei lor) se re
trag din joc, acționează dez- 
lînal, în șarje sporadice, ne
percutante (în afara fazei din 
min. 57, pe ruta Păncscu — 
Făgaș — Tismănaru, destrăma
tă cu trudă de portar, Știința 
nu mai are alte ocazii...). În
cepe perioada totalei „domina
ții" a minerilor. Portarul Be
rindci e supus unui adevărat 
tir de artilerie grea (Mitu — 
min. 61, David — min. 
Mitu — min. 64, Moșonyi 
min. 65. Mitu — min. 67, Lu
cuța — min. 69). In min. 72, 
asistăm la o fază de mare fru
musețe tehnică. David culege o 
minge din apropierea centru
lui terenului, driblează irezis
tibil pc partea stîngă (lăsîndu- 
ne impresia unui copil zbur
dalnic fugărindu-și prietenul 
printre... aracii viei brumate), 
ajunge în tușa porții lui Be- 
rindei, îl fentează și pc acesta 
și înscrie cel mai frumos gol 
al sezonului, la Lupeni. Peste 
7 minute, arbitrul Ion Ilaiilu 
greșește capital acordînd un gol 
înscris de Cotroază într-o ex-z 
trem dc clară poziție dc ofsaid. 
Meciul e jucat! Studenții mai 
încearcă ceva, în min. 90 în
scriu chiar prin Ștefan (înlocui
torul lui Ionescu) un gol va
labil, ’ ’
bitru (!!!?).

Brigada de arbitri din Caran
sebeș avîndu-1 la centru pc 
Ion Haidu, a condus nesatis
făcător, următoarele formații : 
MINERUL LUPENI : Purice — 
Polgar, Aruncuteanu, KELE
MEN, BURDANGIU — Szillagy 
(Rus), Moșonyi — DAVID 
(Moldovan), Lucuța, COTROA- 
ZA, Mitu ȘTIINȚA PETRO
ȘANI : BERINDEI — Botoș, Ză- 
vălaș. BURNETE, Dobrcscu — 
GRIZEA, ȘTIR — Tismănaru, 
Făgaș, IONESCU (Ștefan), Pă- 
nescu (Bîtea).

anulat însă de ar-

V. TEODORESCU

„Am văzut

gada dc arbitri 
zultatul".

DOBRESCU: 
astăzi doi jucători foarte 
buni la adversari, Cotroază 
și David, și o brigadă dc ar
bitri penibilă. Erorile repe
tate ale pretinșilor cavaleri 
ai fluierului nc-au demora
lizat".

IONESCU : „Greu să joci 
contra a 14 oameni 1“

ȘTIR:
dem un asemene; 
ne lăsăm de fotbal".

,Dacă mai prin- 
a arbitraj.

N. L.

BASCHET
Știința Petroșani — Voința

Timișoara 64-54 (30-30)
Nc-ain deplasat, duminică di

mineața, la Lupeni, la o oră 
foarte matinală, în același au
tobuz care îi transporta și pe 
studenții petroșăneni la locul 
dificilei confruntări cu una din 
principalele pretendente la șe
fia seriei, Voința Timișoara. 
Tăcerea apăsătoare care dom
nea în mașină, punctată ici- 
colo de aprecieri favorabile la 
adresa timișorenilor, privite 
toate prin prisma locului pc ca
re ultimii îl ocupă în clasa
ment, încercau parcă să tre
zească în noi sentimente do 
regret pentru întreruperea o- 
dilmei duminicale. Din ferici
re, aceiași băieți liniștiți, tă
cuți, cu care călătoream aveau 
să-și manifeste exuberanța pe 
teren, pe splendida suprafață 
bituminizată a sălii de sport 
din Lupeni (păcat că nu este 
întreținută corespunzător !).

Timp dc o oră (40 dc mi
nute de joc efectiv) am asis
tat la ceea ce ne place să nu
mim revirimentul unei echipe. 
Condus la început de joc cu 
cîte 2—4 puncte, „cinciul" din 
Petroșani sc „trezește din pumn" 
și acționează cu o nesperată

GIMNASTICA ZILNICA
ÎN ȘCOALA

Ministerul învățământului a 
aprobat, începînd cu anul șco
lar 1971 —1972, introducerea în 
mod obligatoriu, în învățămân
tul general și liceal a unei „re
prize" de gimnastică zilnică, 
cu o durată de 8—10 minute. 
Gimnastica zilnică, constituie un 
mijloc eficace prin care se rear 
lizează reactivarea, prin mișca
re, a funcțiunilor organismului, 
corectarea unor deficiențe de 
atitudine ale corpului, frecven
te la elevi, crearea unei stări 
de bună dispoziție precum 
și îndepărtarea ș> preveni
rea oboselii de pe urme
le muncii intelectuale depuse. 
Se recomandă ca gimnastica 
zilnică să se efectueze fie îna
intea începerii primei ore de 
curs (pentru elevii care încep 
cursurile dimineața), fie la sfîr- 

dezinvoltură, reușind să echi
libreze situația și, nu o dată 
chiar, să preia conducerea ostili
tăților. Dorin Ilea, Pavel Gruber, 
Bochiș, Buzdugan, Șturek și 
David, luptă cu ardoare pen
tru fiecare minge, cîștigînd ma
joritatea duelurilor cu mai ex
perimentați! Ivanici, Lup, Că
pușă și Roman. Numai exce
lenta precizie a aruncărilor de 
la distanță și semidistanță a 
jucătorului Lup contribuie la 
menținerea echilibrului pe ta
bela de scor în prima parte 
a întîlnirii • 30—30.

După pauză, mecanismul stu
denților funcționează ireproșa
bil. Cu o apărare extrem de 
mobilă, cu jucători mereu dis
puși să riște în interceptarea 
unor pase ușoare ale adver
sarului și cu un excelent joc 
de contraatac, balanța victo
riei sc înclină vertiginos în fa
voarea elevilor lui Theodor 
Szilaghi. In asemenea condi
ții, cu numai cinei minute îna
inte de final, Știința Petroșani 
are un avantaj dc 16 puncte. 
Surprinși de replica viguroasă 
a gazdelor, timișorenii au o

.șitul celei de a doua (sau a 
treia) ore, în pauza marc.

In anotimpul rece, se reco
mandă ca gimnastica zilnică să 
se efectueze în sălile de clasă, 
sub conducerea învățătorului 
clasei (la clasele I—IV) sau a 
cadrelor didactice care, au avut 
oră )a clasa respectivă (la clase
le V—XII).

Pentru ca programele de exer
ciții fizice să fie cit mai bine 
cunoscute de elvi, este necesară 
afișarea lor în fiecare clasă. 
Profesorii de educație fizică pot 
folosi — orientativ — modelele 
apărute în presa de specialita
te. numerele ziarului ..Sportul* 
din 28. 29, 30 septembrie și 1—2 
octombrie a-c„ definitivînd apoi 
programele în funcție de condi
țiile existente în fiecare școală. 
La liceul din Vulcan unde școala 

ultimă zvîcnire, insuficientă în
să pentru a mai schimba soarta 
partidei. Graba și pripeala în 
fazele de atac, uneori este a- 
devărat mai consistentă în ele
mente de rafrhament tehnic și 
tactic, oferă lui Bochiș și com
pania posibilitatea de a se a- 
păra cu destul succes, de a 
lansa contraatacuri viguroase 
finalizate de spiridușii echipei 
D. Ilea și P. Gruber. Se pare 
că rezultatul final, 64—54, în 
favoarea echipei din Petroșani 
reflectă raportul de forțe exis
tent pe teren, în mod special 
în repriza secundă. Compor
tarea baschctbaliștilor de la 
I.M.P. lasă să se întrevadă o 
puternică revenire a acestora, 
de altfel foarte necesară întru- 
cît de modul în care vor fi 
concretizate toate șansele ce Ie 
oferă terenul propriu (din Lu
peni) va depinde soarta echi
pei în actualul campionat.

In jocul de duminică, au plă
cut în mod deosebit P. Gruber 
(24 puncte), D. Ilea (18), Bo- 
cbiș (14). Lup (28). Căpușa (14), 
Roman (10) dc la oaspeți.

L. NICOLAE 
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dispune de stație de radiofica- 
re, întreg programul gimnasticii 
zilnice poate fi transmis și con
dus de către un profesor de 
specialitate direct în clase, ur- 
mînd ca profesorii prezenți la 
ore să urmărească cJrortitudi- 
nea și seriozitatea cu care exe
cută elevii complexul de exerci
ții.

Este necesar ca în timpul ce) 
mai scurt, conducerile școlilor, 
profesorii de educație fizică, 
toate cadrele didactice să mani
feste toată înțelegerea pentru 
această nouă componentă a pro
cesului de învățămînt și să a- 
dopte măsurile cele mai cores
punzătoare pentru aplicarea ei 
în practică.

lacob IMLING, 
activist U.T.C.

Din toate 
sporturile

BUENOS AIRES 22 (Ager 
pres). — In turul doi al tur
neului internațional de tenis 
de Iu Buenos Aires, ultimul 
cdhcurs pentru .Marele Pre
miu-Filf, jucătorul român 
Ilie Nâstase l-a întilnit pe 
argentinianul Oscar Escri- 

..bando pc care l-a învins în 
trei seturi cu 6—2, 6—4, fi—4. 
Intr-o aiiâ partidă, Istvan 
Gulyas (Ungaria) l-a elimi
nat cu 6—), 6—1, 6—3 pe 
Eduardo Zuleta (Ecuador).

In proba de dublu, llie 
Nastnsc joacă alături de cam
pionul iugoslav Zeliko Fra- 
nulovici. In prima partidă 
susținută, cuplul româno-iu
goslav a întrecut cu 7—5, 
7—5 perechea argentiniană 
Eduardo Soriano-Ricardo Au- 
bone. Holccek (Cehoslovacia) 
și Gulyas (Ungaria) au câș
tigat cu 6—4, 2—6, 7—5 în 
lata cuplului Roberto Aubo- 
ne-Julian Ganzabel (Argen
tina).

★
VIENA 22 (Agerpres). — 

Au luat sfirșit întrecerile 
grupei a S-a a campionatului 
european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret.

In ultimul meci, disputat 
la Klagenfurt, selecționata 
Austriei a învins cu scorul 
de 2—1 (1—D formația Ita
liei.

Pentru sferturile de finală 
ale competiției s-a calificat, 
din această grupă, echipa 
Suediei.

★
PRAG A 22 (Agerpres). — 

Turneul internațional de 
handbal (juniori) început la 
Trinec s-a încheiat în locali
tatea Martin cu victoria re
prezentativei U.R.S.S., care a 
totalizat 12 puncte și un go
laveraj de 142—110. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
formațiile Cehoslovaciei (A)
— 12 puncte (118—100), R.D. 
Germane — 9 puncte. Polo
niei — fi puncte. României
— 5 puncte. Ungariei — 4 
puncte (110—121). Cehoslova
ciei (B) —4 puncte (116—132) 
și Bulgariei — 4 puncte (108 
-126)

In ultimele două meciuri 
disputate, tinerii handbaliști 
români au învins cu 21—19 
(10—10) echipa secundă-a 
Cehoslovaciei și au pierdut 
cu scorul de 19—22 (12—II) 
fntîlnirea cu echipa Unga
riei.

★
PRAGA 22 (Agerpres).

— Competiția internațională 
masculină de volei (rezerva
tă echipelor studențești) de Ia 
Praga a fost cîștigată de se
lecționata Cehoslovaciei care, 
în meciul decisiv, a întrecut 
cu 3—2 (15—9. 9—15, 7—15, 
15—13, 15—7) formația 
U.R.S.S. Echipa Politehnica 
Galați a învins cu scorul de 
3—0 (15—8. 15—4, 15—5) for 
matia Ungariei.

Clasament final : 1. Ceho
slovacia; 2. U.R.S.S.: 3. R.D. 
Germană: 4. Polonia: 5. Bul
garia; 6. Politehnica Galați: 
7. Ungaria.
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Bilet întreg pentru... un sfert de meci
Prima parte a campionatu

lui județean de fotbal s-a în
cheiat. Angrenate intr-o dispu
tă pasionantă, cele 12 formalii 
din seria Valea Jiului (10 
chiar din acest municipiu plus 
Gloria Hațeg și Streiul Baru) 
au reușit să ofere amatorilor 
spectacole sportive reușite, în
cheiate in marea majoritate a 
cazurilor cu victoria celor mai 
buni. Spre satisfacția noastră, 
in comparație cu edițiile pre
cedente, a scăzut simțitor nu
mărul durităților, al neregula- 
rităților comise pe teren pre
cum Și acela al nerespectări- 
lor normelor de desfășurare a 
competiției.

Nu a lipsit mult ca in cele 
din urmă la capitolul ..aspec
te negative ale turului' să nu 
înregistrăm nici un caz mai 
demn de consemnat Dar iată 
că a venit ultima etapă, care 
prin jocul sorții, a programat 
un meci derby, acela de Ia 
Vulcan, intre echipa minerilor 
din localitate si a ortacilor lor 

din Uricani. Cu alte cuvinte 
u dispută ce se anunța intere
santă, o dispută al cărei rezul
tat final părea că va sta sub 
seninul incertitudinii pînă în 
ultimul minut al jocului. Dar 
nu a fost așa. Ne-am înșelat 
toți aceia care credeam in lo
ialitatea componenților celor 
două echipe. Jucătorii din U- 
ricani au ținut cu tot dinadin
sul să regretăm anticipația, 
mai ales a acelora care in nu
măr record s-au deplasat pe 
stadionul din Vulcan. Și nu 
puțini au fost uricănenii care 
au preferat petrecerea zilei li
bere la gura sobei, unei de
plasări pe o vreme deloc pro
pice excursiilor turistice.

După cum începuse disputa 
se părea că totul va decurge 
normal (prin normal înțelegin- 
du-se acea limită a sportivi
tății). Golul căzut incă din 
primele minute in poarta oas- 
efilor nu a viciat cu nimic 

atmosfera de fair-play existen
tă pe teren și pe marginea lui-

il 
din 
să-1

A venit insă min. 26 cu cel 
de-al doilea gol vulcănean : un 
șut-centrare, portarul Mineru
lui Uricani scapă balonul, doi 
atacanți ai echipei gazdă 
urmăresc cu atenție, unul 
ei (Cugereanu) reușește
introducă in poartă dar in cli
pa imediat următoare, cel de
al doilea se ciocnește involun
tar (terenul era alunecos îm
bibat cu apă) cu portarul. Ar
bitrul Francisc Barna din Pe
troșani validează golul după 
ce in prealabil urmărise reac
ția similară a colegului său de 
linie.

Ceea ce părea firesc tuturor, 
nu a părut firesc și oaspeților 
care l-au înconjurat pe cavale
rul fluierului, imbrincindu-1 
și chiar lovîndu-I. Udrescu, 
autorul „faultului la arbitru* 
vede cartonașul roșu, dar, in 
ciuda insistențelor propriului 

ti antrenor refuză să părăsească 
terenul. Conform regulamentu
lui după trei minute Fr. Barna 
a fluierat sfirșitul jocului. Ia

tă deci un incident regretabil. 
Etica sportivă a fost călcată 
în picioare. Fără a comenta 
decizia arbitrului (in treacăt 
fie spus, absolut regulamenta
ră la acordarea golului) nu 
putem aproba gestul lui U- 
drescu de a refuza să pără
sească terenul după eliminarea 
dictată in mod just, împotriva 
sa. Indiferent de corectitudi
nea unei decizii, sportivul are 
datoria de a respecta hotărî- 
rile luate de cavalerii fluieru
lui. Trist este și faptul că în 
busculada creată, implicați au 
fost nu numai Udrescu, ci și 
alți coechipieri, in frunte cu 
căpitanul lor de echipă Bușii.

— După ce am repus ba
lonul la centru,, ne spunea Fr. 
Barna, căpitanul echipei oas- 
pele, Bușu, s-a repezit la mine 
bruscindu-ină (n.n ne place 
să spunem de obicei că funcția 
de căpitan revine jucătorului 
cu o comportare exemplară). 
Colegii lui s-au grăbit să-i sară 
in ajutor, Udrescu profitind 

de învălmășeală, m-a lovit cu 
piciorul. Un alt jucător, Beu
deanu, avertizat în primele 
minute ale jocului pentru pro
teste la deciziile noastre, ale 
brigăzii de arbitri, a continuat 
cu insulte și injurii, avertizin- 
du-mă că la prima delegare in 
Uricani nu scap „nerăsplătit*. 
Același indisciplinat Jucător 
și-a permis să insulte și oficia
lități ale orașului Vulcan.

Cu alte cuvinte ieșirea 
gulară a jucătorului a fost i- 
mediat susținută cu mult zel 
de coechipieri și ei, tot atit de 
afectați de decizia considerată 
(dc uricăneni) nejustă. Un ca
lificativ, credem noi foarte e- 
locvent, acordat modului de 
a înțelege principiile echil 
sportive, ne-a fost oferit 
spectatorul Voicu Florea, șef 
birou financiar la E.M. Vul
can.

— Am venit la stadion pen
tru a asista la lin meci de 90 
de minute. Frigul și zăpada nu 
au putut constitui un obstacol 

de

în calea suporterului din mi
ne. Au venit mulți iubitori ai 
fotbalului, o parte din ei chiar 
din Uricani. Păcat însă că 
băieții din echipa oaspete au 
înțeles să ne răsplătească așa. 
Cred că normal ar fi fost ca co
echipierii jucătorului eliminat 
să ia primii atitudine împo
triva recalcitrantului lor coleg 
Vorbim astăzi mereu de educa
ție. Pe acești sportivi nu-i e- 
ducă nimeni ?

Se pare că nu, tovarășe Voi- 
cu. Altfel poate un incident 
regretabil ar fi fost evitat. După 
cum ne relata și antrenorul 
echipei gazdă. Nicolae Cliicea- 
nu, dc pc tot stadionul numai 
colegul Czimbalmoș a „!)’■ 
pentru instaurarea unui cli
mat de disciplină in momen
tele imediat următoare golului 
din min. 26. Să nu fi fost a* 
colo nimeni din conducerea a- 
sociației sportive din Uricani ? 
Prea puțin posibil. Sau poate 
dinșii și-au manifestat totala 
adeziune la gestul „băieților" 
(cel puțin modul lor de a re
acționa lasă să se întrevadă 
acest lucru).

Parlicipind la ședința săp- 
tăminală a subcomisiei de ar

bitri cc aparține C.M.E.F.S. 
Petroșani ne-am edificat incă 
o dată asupra desfășurării osti
lităților la Vulcan. In plus 
am avut neplăcuta surpriză de 
a mai cunoaște un „caz" pe
trecut in aceeași ultimă etapă. 
Este vorba de jocul Construc
torul Lupeni — Utilajul Pe
troșani, încheiat cu victoria 
oaspeților (4—3). Gazdele, cu 
o echipă „cirpită* pe ici pe co
lo, mai prin părțile esențiale, 
au găsit (apul ispășitor al în- 
fringerii lor in persoana arbi
trului ing, Ion Panait (deși 
după cum afirmau observato
rii prezenți la joc Ștefan Ma- 
re.ș și Anton Dobner, cavale
rul fluierului a arbitrat de 
nota 10. In acest joc, Poena
ru a fost eliminat pentru lovi
rea adversarului, iar Gross 
(din cauza atmosferei de ma
ximă tensiune nu a mai pu
tut fi invitat pe tușă) și-a per
mis să-1 bruscheze pe condu
cătorul Jocului, adresindu-i to
todată cuvinte ce nu pol fi 
intilnite in nici un dicționar 
(in amenințări a fost ajutat 
părintește’ de Constantin A 
lexandru. antrenor, sau con 

ducător, al echipei și de cole 
gul său Budai).

Sperăm că forurile compe
tente vor acționa cu fermitate 
în aceste cazuri. Jucătorii U- 
drescu. Bușu, Beudeanu, Gross. 
Poenaru, Budai și toți aceia 
care au contribuit la crearea 
stării de tensiune in jocurile 
Minerul Vulcan — Minerul U- 
ricani și Constructorul Lupeni 
— Utilajul Petroșani trebuie 
să fie sancționați pentru a 
preveni astfel ieșirile nespor
tive ale altora. Ne place să 
numim campionatele munici
pale și județene ca .pepinie
re" ale sportului de mare per
formanță. De ce să nu curmăm 
atunci flagelul rușinoaselor 
maniere chiar de aici» din a- 
ceste pepiniere ?

Avem nevoie in Valea Jiului 
de fotbaliști (atentați, capa
bili oricînd să se ridice pe 
treptele afirmării pentru a ..a- 
limenta' cluburile puternice cu 
noi cadre de mare performan
ță, nu d<> sportivi care, igno- 
rind orice lege nescrisă a bu
nului simt transformă terenul 
<le spori in scenă de desfășu
rare a atitudinii lor huliganice

Nicolae LOBONȚ
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CONSULTAȚII PENTRU
CADRELE DIDACTICE

Cabinelul municipal de 
partid. în colabm-are cu Ins
pectoratul școlar municipal, 
organizează pentru cadrele 
didactice din municipiu care 
doresc sfl susțină examenul 
de definitivei sau dc grad, 
un ciclu de consultații pe ba
za tematicii stabilite de Mi
nisterul Invâțămintului.

In acest sens, duminică. 21 
noiembrie a.c. la Casa corpu
lui didactic din Petroșani a 
ovul loc prima consultație.

susținută de tovarășul pro
fesor Simion Pftrftlanu, direc
torul Liceului de cultură ge
nerală din Petroșani.

Următoare® consullațic va 
avea Joc în aceeași solă, In 
ziua de 12 decembrie a c , ora 
10. Cadrele didactice din mu
nicipiu interesate în susține
rea definitivatelor sau exame
nului de grad sînt invitate să 
participe la acest ciclu de 
consultații.

€ H V M I A
(Urmare din pac,. 1

va înregistra o creștere de pes
te 2.7 ori. In anii actualului cin
cinal se vor asimila și intro
duce in fabricație noi polimeri, 
rășini sintetice cu largi utilizări 
in electronică și electrotehnică, 
materiale din mase plastice des
tinate construcțiilor industriale 
și îndeosebi de locuințe.

Sporuri importante de ordin 
cantitativ și calitativ vor fi în
registrate și în producția de 
lacuri și vopsele, de medica
mente, de cauciucuri sintetice, 
— unde se vor realiza insta
lații pentru fabricarea cauciu
cului poliimprenic, înlocuitor

al celui natural, — de coloranți, 
produse cosmetice, detergenți 
etc.

înfăptuirea acestor prevederi 
vn permite ca industria chimi
că să livreze tuturor sectoare
lor din economie, care concură 
la producția bunurilor mate
riale, o gamă marc de produse 
și in cantități mult sporite, con
tribuind astfel la creșterea pro
gresului tehnic, la ridicarea ni
velului dc trai a) populației. In 
același timp, prin realizarea a- 
ccstui măreț program elaborat 
de partid, chimia românească 
se va situa la un nivel ridicat, 
asemănător cu cel al țărilor dez
voltate.

O experiență interesantă

Combativitate, exigență partinică pentru
statornicirea unui climat de disciplină fermă
Programul adoptat pentru îm

bunătățirea activității polillco- 
ideologicc, ridicarea nivelului 
genera) dc cunoaștere și de c- 
ducare socialistă a maselor a 
găsit o puternică reflectare și 
Sn cadru) colectivului minei 
Dîlja, In acest sens plenara lăr
gită eu activul a comitetului de 
partid nl minei a prilejuit o 
dezbatere aprofundată a pro
blemelor arzătoare ale comuniș
tilor în spiritul documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 
n icmbric. o tratare multilate
rală, combativă a cauzelor care 
generează încă uncie neajun
suri în activitatea minei.

Lucrările plenarei s-au des
fășurat în prezența tovarășilor 
Ioachim Morb, prim-sccrctar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Clement Ncgruț, 
prim-sccrctar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
dr. ing. Tctru Roman, directo
rul general al Centralei cărbu
nelui Petroșani. Analiza minu
țioasă făcută, în spirit critic și 
autocritic prin darea de scamă 
a comitetului dc partid, prezen
tată de tovarășul Radu Lupaș- 
cu, secretarul comitetului de 
partid al minei, a deschis făga
șul unor ample dezbateri, pă-

Irtinsc dc responsabilitate. In 
cuvîntu) lor, mai mulți vorbi
tori, între care minerii șefi dc 
brigadă Petru Scredcanu, Va- 
sile Sidorov și Constantin Seu* 
laru ca șl maiștrii mineri Petru 
Tiriș, Alexandru Laszlo, Ion 
Ciori c și Ilina Dr&goi, inspector 
personal, inginerii Nistor Ciuta. 
Martin Borșa, șefi dc sectoare. 
Octavian Ștefan, șeful .serviciu
lui salarizare și organizare a

coșului de producție, făcînd ti
ttle propuneri pentru rcmcdic- 
rea lor.

O problemă dc cea mai strin
gentă actualitate pentru etapa 
actuală — a reieșit ca o con
cluzie a dezbaterilor plenarei — 
o constituie activitatea ce

comitetul dc 
organele și 

partid pen- 
comuniștllor,

trebui depusă de 
partid, de male 
organizațiile dc 
tru educarea

vn

Plenara lărgită a Comitetului 
de partid al minei Dîlja

muncii, Emerik Kovacs, ingine
rul șef al exploatării, Mircea 
Popescu, directorul E.M. Dîlja 
au criticai numeroase lipsuri 
care s-au manifestat în activi
tatea comitetului de partid — 
ca și în munca unor membri ai 
comitetului de direcție — au 
scos la iveală neajunsuri care 
frînează buna desfășurare a pro-

a tuturor salariaților minei, în 
spirit comunist, pentru întărirea 
continuă a disciplinei, dezvolta
rea răspunderii fiecărui anga
jat pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. A- 
flai în fața unui important pas 
ce va fi săvîrșit prin trecerea 
la regimul de lucru de b ore. 
colectivul minei va trebui să-și

A apărut nr. 11|1971 al revistei
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18,00

18,30

18,45

a comisiei

zău (ediția a II-a). 
Publicitate.
1 001 dc seri.
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in acțiune 
Reflector.
„Cavalerul tristei figuri" 
Scenariu T.V.
Prim plan : Vasilc la- 

< ni, Erou al Muncii So
cialiste, mecanic-șcf la 
Uzinele „23 August" 

22,30 Șlagăre dansate.
22.50 Telejurnalul dc noapte.

19.15
19,20
19,30 
20,00 
20,10 
2025

Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV. 
Enciclopedic pentru <o- 
pii.
Muzica — emisiune dc 
actualitate muzicală.
Itinerar plastic româ
nesc. Tabăra dc sculp
tură dc la Măgura Hu

22,00

mobilizeze întreaga capacitate și 
întregul clan de muncă astfel 
incit prin acest pas să se rea
lizeze un reviriment în activita
tea dc producție.

Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan presupune din 
capul locului formarea unui om 
nou cu o înaltă conștiință socia
listă. Pentru aceasta este nece
sar ca fiecare membru al comi
tetului dr partid, întregul activ 
de partid al minei să desfășoa
re o tot mai Intensă muncă po- 
1 ilico-Ideologică, dc educație 
comunistă în spiritul documen
telor plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie a.c.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvînlul tovarășul 
Ioachim Moga, priin-secretar al 
comitetului județean dc partid, 
care a făcut celor prezențf re
comandări deosebit dc utile 
pentru activitatea de viitor. 
-Este necesară, a arătat vorbi
torul, o mobilizare a întregului 
potențial tehnic și uman al mi
nei pentru diminuarea rămîne- 
rilor in urmă față dc plan și 
pregătirea din timp a fronturi
lor do lucru pentru anul 1972. 
I’rin eforturile colective, prin- 
tr-o intensă activitate politico-i- 
dcologică de educare a salariați
lor, dc ridicare a răspunderii 
fiecărui membru nl colectivului 
față de sarcinile de plan, mina 
Dilja se va înscrie tot mai mult 
ca o unitate de prestigiu a eco
nomici naționale, va aduce o 
prețioasă contribuție la transpu
nerea în viață a directivelor 
partidului de sporire continuă 
a producției de cărbune.

19,00

O intensă muncă 
politico-organizatorică 

ia mina Aninoasa
(Urmare din pag I) membru ol comitetului — Io or- 

gonizoțio de boză din sectorul
II, Ștefan Cristea, membru ol 
biroului, președintele sindicalu
lui minei și maistrul mecanic 
losif Nogy, membru ol 
comitetului — la orgoni- 
zoțio de boză din sectorul
III, ing. Virgil Stânescu, mem
bru ol biroului și maistrul miner 
principal Nicolae Costinoș, 
membru al comitetului de 
partid - la organizația de bază 
din sectorul VI transport și alții.

Acțiunco politico organizato
rică pentru nelezireo căilor de 
trecere Io programul redus de 
muncă-confinuă. I-» zîuo de 25 
noiembrie, oro 14, la mina Ani
noasa va avea loc plenara lăr
gită o comitetului de partid 
in care factorii din conducerea 
politico și tehnico-odminislroli- 
vă o minei vor analiza și odop- 
lo programul comun de măsuri 
tehnice și politice pentru trece
rea Io oplicorea regimului de 
lucru de 6 ore in subteran, pen
tru reușita acestei importante 
măsuri luate de conducerea 
partidului in folosul minerilor.

și ceilolți oomeni oi muncii din 
secloorele minei, oscultă obser
vațiile, sugestiile ?i propuneri
le minerilor privind programele 
de lucru stabilite pe exploolare 
și sectoare referitoare la intra- 
reo și ieșirea personalului din 
subteran, efectuarea schimbului 
la locul de muncă, Iransporful 
producției pe puțuri, aprovizio
narea lehnico-materială, deser
virea și asistența tehnică Io 
locurile de muncă, transportul 
in comun ol muncitorilor cu 
autobuzele, programul de la 
lompărie, baie, de masă și de 
cămin. folosirea timpului l'her 
ș.a.m.d.

O activitate susținută in con
textul îndeplinirii acestei impor
tante sarcini politice încredința
te de comitetul de partid, des
fășoară tovarășii ing. Alex. Cer
nita, membru al biroului comi
tetului de partid și minerul Va- 
sile Mereuță, membru ol comi
tetului - Io orgonizoția de boză 
din sectorul I. ing. loan Dumi- 
troș, membru al biroului și mi
nerul fruntoș Nicolae Feyc-r,

„PROBLEME 
ECONOMICE"

Petrila
(Urmare din pag. 1)
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EXPERIENȚE NAȚIONALE DE MODERNIZARE 
A STRUCTURILOR ECONOMICE

Dezbatere organizată dc revista „Probleme Economice" (VI).

ECONOMIE MONDIALA
Nicolae L. Os — Industrializarea și problemele utilizării 

forței dc muncă in țările în curs de dezvoltare.

DEZBATERI
Anchetă privitoare la sistemul indicatorilor dc plan (VII). 
Optimizarea — instrument de fundamentare a deciziilor 

economice (III).

1971—1975 ORIENTĂRI, STRUCTURI, RITMURI
Ion Crăciun — Creativitate și diversificare — cerințe ma

jore ale dezvoltării industriei ușoare.
Al. Oltcanu — Investițiile și factorul „timp".

economice a E M

(Urmare din pag- 1)

în societate, 
să precizăm

tea realiza eliminarea defi
ciențelor. Următoarele două 
etape includ atit prezenta
rea și susfinerca studiilor 
de către colectivele de lucru, 
in prezența unui colectiv larg 
de ingineri ți specialiști din 
cadrul minei, cit și întocmi
rea — după critica și adău
girile dc rigoare — a pla
nurilor de implementare, a 
căilor de aplicare care 
vesc însăși colectivele 
studiu.

In ultima etapă vor fi
zentate rapoartele responsa
bililor de colective despre 
modul de realizare a im-

plcmentării și despre nive
lul obiectivelor atinse.

In ce constau virtuțile 
noului sistem de lucru ? In 
aceea că însăși colectivele 
formate din oamenii minei, 
aflați in contact nemijlocit 
cu locurile de muncă din 
subteran, iși fixează obiec
tivele in funcție de propu
nerile izvorite din masa sa- 
lariaților, de cerințe, de con
diții, de posibilitățile exis
tente. Deci — prin faptul că 
colectivele de studiu iși pro
pun singure ceea ce trebuie 
să facă — inițiativa oame
nilor cuprinși in ele se pla
sează pe primul plan. De re
marcat că, at St in momentul 
cheie, definit de întocmirea

planului de implementare, cit 
și de-a lungul concretizării 
acestuia, tot aceiași oameni 
decid, evident sub suprave
gherea ochiului atent, critic, 
al comitetului de partid, ai 
celorlalți ingineri și specia
liști ai unității. Intr-un cu- 
vint. colectivul de studiu ini
țiază. îți însușește treptat și 
aprofundat și împlinește o- 
biectivele pe care și Ie pune 
înainte.

Ale exprimăm satisfacția 
țață de căutările creatoare 
ale oamenilor minei Petrila 
și am dori ca noul sistem de 
abordare a problematicii, a- 
doptat de comisia economi
că de aici, să-și dezvăluie 
cit mai repede roadele.

Editorial — Puternic imbold pentru creșterea Competenței 
tcorctico-practicc a economiștilor.

Dr. A. Negucioiu (Cluj) — Gindirca, cultura și conștiința 
economică.

Dr. Costincl Lazăr și Dr. Florefl Staicu — Conținutul și 
factorii creșterii economice in socialism.

I. Predoi și V. V. l’orumbcscu — Reducerea treptată a 
deosebirilor dintre munca fizică și intelectuală.

Stere Gioga — Perfecționarea mecanismului de organizare 
și conducere a activității economice.

Radu Negru și Al. Drăguț — Colaborarea și cooperarea 
intre țările C.A.ER. in domeniul cercetărilor ști
ințifice.
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industriol-economice noi ale 
municipiului : o centrală termo
electrică ale cărei ogregote de 
210 MV/ produc de aproape 5 
ori moi multă energie electrică 
decit producea energetica Ro
mâniei în anul 1938, două în
treprinderi de materiale de con
strucții, una dintre cele moi 
moderne mine de cupru din 
țară, o întreprindere avicolă, 
șantiere de construcții, sere pe 
o suprafață de 15 hectare.

In ocești ani, aici, s-ou ma
terializat un sfert din inves
tițiile alocate județului (de 6 
ori moi mult decit in cincina
lul precedent), au fost constru
ite locuințe care echivalează cu 
întregul fond locativ vechi și 
nou ol orașului existent in 1965, 
spațiul școlar aproape s-a du-

blot (ou fost construite 3 noi 
licee), s-a ridicat pe teren vi
ran acea zonă a marilor depo
zite comerciale - cămara și 
garderoba orașului și o multor 
altor localități hunedorene.

Practic 18-20 000 de locuitori 
s-ou mutat în case noi in ul
timii cinci ani.

Consumul de carte pe locui
tor constituie un indiciu de cul
tură și bunăstare, un factor de 
civilizație. Fotă de 1965 vinza- 
rea de carte pe cap de locui
tor o crescut cu 60,7 la sută,

fiind de aproape 3 ori mai ma
re decit media pe județ. Muni
cipiul dispune de 33 biblioteci 
publice și unul dintre cele moi 
prestigioase așezăminte muzeis
tice ale țării.

Străvechea așezare a intrat 
in noul cincinal sub aceleași a- 
uspicii intens constructive pe 
toate planurile. Construcția no
ului hotel turistic se apropie de 
sfirșit, a început ridicarea unui 
edificiu pentru cosa de cultură 
o orașului, se jalonează dimen
siunile unui super magazin co
mercial, se continuă pe scară 
largă construcția de blocuri. 
Cincinolul care a început adu
ce orașului reședință de județ 
valori noi, inestimabile, core-l 
vor ridica necontenit pe trep
tele orașelor mori, moderne, ci
tadele ale socialismului multi
lateral dezvoltat.

INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE 
ȘI PLANIFICĂRI-: ECONOMICA

Mircea Malița — Perfecționarea metodologiei științelor so
ciale și economice.

Dr. D. llcbușapcă și V. Cătălin — Determinarea produc
tivității muncii in transportul feroviar.

CONSULTAȚII
Viorica Niculau — Contribuția fondurilor sociale dc con

sum Ia sporirea veniturilor reale ale populației. 
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

V. Aldea — Organizația Națiunilor Unite pentru dezvol
tare industrială.

care omul le are 
Aici însă trebuie 
un detaliu i răspunderile la ca
re ne referim au o anumită mă
sură, o gradație ; cu cit funcția 
este mai mare cu atît respon
sabilitatea față de parlid pen
tru îndeplinirea atribuțiilor ce 
decurg din ea este mai mare ; 
cu cît funcția este mai mare .și 
ajunge la nivel de director, de 
director genera), pe treapta a- 
ceasla ierarhică cresc direct 
proporțional efectele spiritului 
de inițiativă, ale dăruirii in 
muncă, ale devotamentului pen
tru cauză pe de-o parte și, pe 
de altă parte, capătă o greutate 
specifică tot mai mare conse
cințele ce decurg din indiferen
ță, dezinteres, din manifestările 
de indolență și superficialitate. 
Acestea din urmă erodează te
renul fertil al gîndirii creatoare, 
îndrăznețe, întreprinzătoare, fac 
ca bobul inteligenței, al efortu
lui pentru autodepășire morală 
și profesională să zacă în... con 
servare. parcă într-o anumită 
stare de convalescență.

Este un lucru lesne dc înțeles 
că în măsura în care un cadru 
de conducere, fie el director, 
șef de sector sau de serviciu, 
nu îți onorează in cele mai bu 
ne condiții sarcinile, le tergi
versează de la o zi la alta sau 
oferă soluții ineficiente, în a- 
reaslă măsură sînt mai mari 
prejudiciile și mai grave ur
mările pe care le declanșează 
atitudinea lui.

Să pornim de la simplul fapt 
că sîntem membri ai partidu
lui marxlst-leninist al clasei 
noastre muncitoare -și prin a- 
ceasta sîntem răspunzători de 
modul cum se îndeplinesc țelu
rile partidului, puse în slujba 
națiunii, a progresului .și pros
perității generale. Spunea secre
tarul general al partidului 
cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului partidului nostru 
că partidul sîntem noi toți și 
c! nu este nici mai bun nici mai 
rău decit sîntem fiecare dintre 
noi. Cunoaștem bine că în exer
citarea funcției sale de condu
cător, partidul îi investește pe

unii dintre membrii săi cu 
munci de răspundere apreeiin- 
du-le și in acest fel calitățile 
lor de militanți politici, de re
voluționari, de promotori ai 
spiritului partinic. Sînt nume
roase exemple care atestă că 
multe cadre rambursează par
tidului încrederea pe care el 
le-o acordă, nu pregetă nimic 
din energia și capacitatea lor 
de muncă, din pasiunea lor re
voluționară pentru a se situa la 
înălțimea exigențelor cerute de 
etapa pe care o parcurge socie
tatea socialistă română. Astfel 
de cadre de conducere dovedesc 
o bună pregătire profesională,

fac proba unor reale calități or
ganizatorice și de buni gospo 
dan ui patrimoniului ce le-a 
fost înciedințal spre adminis
trare; mai mult, dovedc.sc că 
știu să lucreze ca oameni poli
tici, ca activiști ai partidului și 
educatori ai colectivelor pe ca
re le conduc, cunosc linia po
litică a partidului și sarcinile 
ce decurg din ea, știu să acțio
neze permanent, cu energie 
pentru realizarea lor. O notă 
caracteristică activității lor este 
câ știu să lucreze cu colectivul 
și că în toate măsurile pe care 
le întreprind, în toate deciziile 
pe care le adoptă pun mai pre
sus de orice interesele genera
le ale societății pe care le ser
vesc cu credință și pasiune re
voluționară.

Așadar intre numeroasele a- 
tribuții ale unui conducător 
din economie, între atribuțiile 
lui dc căpetenie, se numără 
aceea dc a mînui și gospodări 
cu un înalt spirit de respon
sabilitate politică fondurile ma-

teriale și bănești ce-i sînt în
credințate spre gestionare a- 
părîndu-le și totodată îmbogă- 
țindu-le continuu. De altfel o 
asemenea datorie se realizează 
pe fondul unor calități indis
pensabile oricărui conducător, 
calități care cîntăresc greu în 
balanța aprecierii trăsăturilor 
fizionomiei sale spirituale și 
morale i cinstea, corectitudinea, 
respectul față de legile țării, 
instransigența față de orice fac
tor coroziv la adresa proprie
tății socialiste.

Au fost
pînă acum

bine cunoscute și 
aceste cerințe, s-a

diferiteși vorbit despre ele în 
prilejuri dar niciodată ele n-au 
fost exprimate atîl de răspicat, 
n-au fost clarificate atît de 
limpede șt de convingător ca 
în Expunerea făcută la plena
ră ca și în cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ccaușescu 
la încheierea lucrărilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie. Referindu-se la faptul 
că in cadrul dezbaterilor din 
plenară mulți tovarăși au cri
ticat cu severitate atitudinea 
unor cadre de conducere din 
economie, din aparatul de stat, 
local și central care manifestă 
lipsă de fermitate, toleranță a- 
tunci cînd constată încălcări și 
abateri, care nu acționează cu 
hotărîre și energie pentru lua
rea acelor măsuri menite să 
prevină manifestările negative, 
să ducă la întărirea ordinii .și 
disciplinei în muncă, la respec
tarea neabătută a legilor sta
tului, secretarul general al 
partidului a precizat: .Aceste 
critici sînt pe deplin îndrep-

lățite — ele scot în evidență 
stări de lucruri cărora trebuie 
să le punem capăt cu toata 
hotărîrea în cel mai scurt 
timp, pentru a întrona în toate 
colectivele, în toate instituțiile, 
in întreaga activitate economi
că și de stat; un spirit de 
înaltă responsabilitate față dc 
bunul obștesc, față de avuția 
socialistă a poporului nostru, 
pentru apărarea și sporirea ei 
neîncetată. zXcesta este un as
pect esențial — a spus în con
tinuare secretarul general al 
partidului — al eticii și echi
tății socialiste, o latură de prim 
ordin a întregii noastre acti-

toate acestea 
s-a făcut și 
oamenii tre-

vitâți de educație, de ridicare 
a nivelului conștiinței cadre 
lor, a tuturor celor ce muri 
cesc".

Adăugind la 
precizarea care 
potrivit căreia
buie judecați nu după vorbe 
și declarații, ci după fapte, 
după felul cum realizează în 
practică hutărîrile partidului și 
legile statului este clar ce c- 
fcct stimulativ are exemplul 
personal al cadrelor de condu 
cere, atitudinea pe care și-o 
impun aceste cadre s-o adopte 
față de cei ce săvîrșesc abu
zuri și furturi, față de cei ce 
lovesc în avutul obștesc sau 
pur și simplu manifestă indi
ferență față de aspectele pe 
care le ridică apărarea și dez
voltarea proprietății socialiste 
la locul lor de muncă.

Aducem în discuție puterea 
exemplului personal, înaintat 
Intrucît el este argumentul po
litic viu, cel mai convingător 
pentru a imprima întregului

colectiv spiritul de responsabi
litate față de avuția poporu
lui; în aceeași ordine de idei 
nu trebuie uitat că faptele con
ducătorului, comportamentul, 
modul lui de viață, atitudinea 
pe care o adoptă în diferite 
situații, felul cum se adresează 
oamenilor sînt urmărite, co
mentate de aceștia și adesea 
luate ca etalon. In acest con
text este lesne de înțeles cile 
prejudicii morale și materiale 
bineînțeles aduce gestul unui 
director, de pildă, care trece 
cu vederea peste risipa de ma
teriale, care manifestă îngădu
ință și nepăsare pentru depă
șirile unor consumuri specifice 
de lemn de mină, energie și 
cumbustibili, care vădește in
diferență față de modul cum 
sînt folosite utilajele din do
tare; se împiedică de fiecare, 
calcă peste materiale risipite 
vraiște, trece peste utilaje ca
re funcționează „în gol", nu 
aude și nu vede pierderile de 
aer comprimat pe rețea etc., 
etc. Cît de fals și de necon
vingător se aud cuvintele u- 
cestora cînd vorbesc despre a- 
părarea avutului obștesc, com
baterea risipei, lichidarea unor 
manifestări negative...

Dind expresie necesității ri
dicării nivelului de conștiință 
a tuturor cadrelor de conducere 
astfel ca militanți politici, rc- 
Icvînd că răspunderea pentru 
asigurarea bunei gospodăriri a 
fondurilor, pentru respectarea 
disciplinei, apărarea proprietă
ții obștești, pentru luarea mă
surilor împotriva celor ce lo
vesc în avutul obștesc revine 
nemijlocit organelor de condu
cere ale unităților economice, 
secretarul general al partidu
lui a arătat totodată, că față 
de abuzuri și furturi, față de 
cei ce lovesc in avutul ob 
ștese nu trebuie să manifestăm 
nici o îngăduință.

Ce alte calități decît cele pe 
care le incorporează militan
tul politic îl pot ajuta pe con
ducătorul din economie să ac
ționeze întocmai, în acest spi
rit, așa cum a gîndit și și-a 
mărturisit gîndurile tovarășul 
Nicolae Ceaușesvu.
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PRODUSE
Petroșani

angajează de urgență

un

un

un

sudor autogen

zidar-zugrav

mecanic auto

lăcătuș mecanicun 
întreținere

Condițiile de angajare și salarizare — conform preve
derilor II.C.M. nr. 911/1968.

Să aibă domiciliul slabii in Petrila, Petroșani, lscroni 
sau Aninoasa.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu 
zică și actualități; 7,00 Ru 
diojurnal; 8,00 Sumarul pre 
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La mictofun, melodia 
pi-cferatâ; 0.00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Atlas cultural; 10,00 Bu 
letin de știri; 10,05 Muzică 
ușoară; 11,01) Buletin de știri; 
11,05 Floarea prieteniei — 
muzică ușoară; 11,15 Revista 
economică; 12,00 Actorii clntă; 
12,15 Recital de operă; S2.30 
Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferai: 
13,00 Radiojurnal: 13,15 A 
vanpremieră cotidiană; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni;'15,00 
Buletin de știri; 15.05 
Duete din opereta .Contesa 
Maritza“ de Kalman; 15,40 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 16 00 
Radiojurnal; 16,15 Melodii; 
16,35 Cîntecele noustre; 17.00 
Radioenciclopedie pentru ti
neret; 17,30 Concert de muzi
că populară: 18,00 Orele se
rii; 20,05 Zece 
ferate; 21,00 
gărelor; 22,00
22.30 Concert 
22,55 Moment 
Concert dc seară (continuare): 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

melodii pre 
Revista sta
ll adiojurnnl; 

de seară; 
poetic; 23,00



Steaqul roșu

ai României

Tratativele anglo-rhodesiene INSULA

Plenara C.C. al P.C.U.S

a ascultat apoi ra- 
Leonid Brejnev „Cu 
activitatea interna- 
C.C. al P.C.U.S. du

al

Vcdere din centrul Belgradului.

Ședința comună a Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste

BELGRAD 22 (Agerpres). 
— Luni, s-a deschis la Bel
grad ședința comună a Con
ferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Mun
cilor din Iugoslavia și a 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor iugoslave, consa
crată examinării proiectului 
planului de dezvoltare a ță
rii pe perioada 1971—1975. 
Ședința, menționează agenția 
Taniug, la care participă 
Mialko Todorovici. președin
tele Adunării Federale. Fadil 
Hodja, membru al Biroului

Executiv al Prezidiului U.C.I., 
reprezentanți ai Consiliului 
Executiv Federal, ai organi
zațiilor social-politicc și ai 
Camerei Economice.Federale, 
marchează deschiderea dez
baterilor publice asupra pro
iectului de plan, recent a- 
doptat de guvern.

Dușan Petrovici, președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Sindicatelor din Iugo
slavia, a prezentat o expu
nere introductivă pe margi
nea problemei aflate în dis
cuție.

a P. C.
PARIS 22 — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : După cum relatează 
ziarul „l’Humanite*1, în zilele dc 
20 și 21 noiembrie s-au desfă
șurat lucrările Conferinței na
ționale a P.C. Francez privind 
activitatea ideologică, politică 
și organizatorică a partidului 
în întreprinderi. Andre Vieu- 
guet, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., a prezentat un raport în 
care a relevat creșterea con
tinuă a autorității și influenței 
partidului în întreprinderi. In 
continuare, raportul s-a referit 
la sarcinile actuale ale parti
dului. menționînd că P.C.F. a 
elaborat un program politic

concret de care are nevoie a- 
cum Franța.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul Georges Marchais, 
secretar general adjunct al 
P.C.F.. care a făcut o analiză 
a situației politice interne din 
Fraii ța.

Participants la conferință au 
votat în unanimitate o rezolu
ție în care se subliniază nece
sitatea unei mai accentuate îm
bunătățiri a activității ideolo
gice Și politice a partidului în 
întreprinderi.

Conferința a adoptat un apel 
pentru întărirea luptei de soli
daritate cu popoarele din Indo
china.

O In comunicatul cu privire 
Ia convorbirile dintre delega
ția Asociației de prietenie Chi
na—Japonia și delegația Con
siliului Național pentru resta
bilirea relațiilor diplomatice 
dintre Japonia și China se su
bliniază că popoarele chinez și

japonez doresc întărirea prie
teniei și restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări. Partea japoneză a expri
mat hotărârea de a cere gu
vernului nipon să restabileas
că relațiile diplomatice și să 
încheie un tratat de pace cu 
China.

Importante organizații ale cercurilor 
americane de afaceri cer suspenda
rea suprataxei asupra importurilor

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Două importante organizații 
ale cercurilor americane de a- 
faceri au cerut președintelui 
S.U.A. să suspende suprataxa 
de 10 la sută impusă la 15 au
gust a.c. asupra importurilor. 
Intr-o declarație dată publici
tății la Washington. Asociația 
pentru planificare națională, 
constituită din reprezentanți ai 
fermierilor, economiști, lideri 
ai unor organizații sindicale și 
reprezentanți ai diverselor 
cercuri de afaceri, apreciază că 
„suspendarea suprataxei nu ar 
trebui să fie amînată nici o 
clipă’*. Atrăgînd atenția asupra 
pericolului declanșării unor re-

acții protecționiste în lanț, do
cumentul apreciază că supra
taxa „amenință de pe acum să 
precipite schimbări de lungă 
durată în desfășurarea relațiilor 
comerciale interoccidentale ca
re nu vin în întîmpinărea inte
reselor, nici ale Statelor Unite, 
nici ale partenerilor lor comer
ciali1*.

Comitetul pentru dezvoltare 
economică, organizație particu
lară a cercurilor de afaceri a- 
mericane, a dat. de asemenea, 
publicității o declarație în care 
consideră că menținerea măsu
rii protecționiste implică apa
riția pericolului unor represalii 
din partea Pieței comune.

încheierea convorbirilor oficiale 
dintre miniștrii afacerilor externe 

și Ungariei
făcut un amplu schimb dc ve
deri asupra unor probleme in
ternaționale dc interes comun 
și, în principul, asupra celor 
privind securitatea europeană.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

Ministerul Afacerilor Ex
terne s-au încheiat luni con
vorbirile oficiale între minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Ungariei. Peter Janos.

In cadrul convorbirilor s-a

SALISBURY 22 (Agerpres). 
— La Salisbury a avut loc luni 
o nouă rundă a convorbirilor 
dintre ministrul dc externe al 
Marii Britanii. Alee Douglas- 
Homc, și șeful regimului rasist 
de la Pretoria, Ian Smith. 
Convorbirile fuseseră întrerup
te sîmbătă, la cererea lui Ian 
Smith. Intra timp, Maurice Le 
Guesne, unul din membrii de
legației britanice, s-a întors la

Londra pentru a-1 informa pe 
premierul Edward Heath des
pre stadiul întrevederilor, ’or 
șeful regimului rasist rhode- 
sian a prezidat o reuniune a 
cabinetului său. consacrată pro
blemelor ridicate în cadrul ne
gocierilor. Cit privește stadiul 
în care se află acestea, nici 
una din părți nu a făcut pînă 
în prezent vreo precizare.

@ Orașul Tokio, capitala Ja
poniei, este localitatea urbană 
cu cel mai mare număr de lo
cuitori din lume, se arată în 
anuarul demografic al O.NU. 
Populația orașului, fără su
burbii, este de 9 005 000 locui
tori. Urmează, în ordine, New 
York cu 7 798 757 locuitori, Lon
dra — 7 073 400, Moscova — 
6 942 000 și Șanhai — 6 900 000 
locuitori, de asemenea, fără 
suburbii.

• Duminică, a avut loc gre
va generală de 24 de ore a fe
roviarilor italieni care a afec
tat toate rețelele de căi ferate 
ale Italiei.

La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale, aproximativ 
200 000 de feroviari au întrerupt 
lucrul, cerând ameliorarea con
dițiilor de muncă, o mai bu
nă asistență socială și sporirea 
investițiilor în domeniul 
ferate.

—♦—
Luptele din 
Vietnamul

de sud și Laos
SAIGON 22 (Agerpres). 

Forțele Frontului național 
eliberare din Vietnamul 
■sud au acționat puternic 
frontul din nordul provinciei 
Guang Nam, atacînd două po
ziții ale trupelor americano-sai- 
goneze și bombardînd princi
palul oraș al provinciei, anun
ță agenția France Presse, citînd 
un purtător de cuvînt saigonez. 
Localitatea Hoi An, din apro
pierea portului Da Nang, a fost 
duminică noaptea ținta obuze
lor de artilerie și mortiere. Un 
atac similar a avut loc și într-o 
zonă situată la 600 km de 
Saigon, provocînd pierderi se
rioase inamicului în oameni și 
materiale.

★
XIENG KUANG 22 (Age 

pres). — Forțele patriotice Jao- 
țiene ripostează eficient inten
sificării bombardamentelor 
americane asupra regiunilor eli
berate ale Laosului. Patru avioa
ne americane de tipul „Phantom- 
4“ au fost doborîte la 13 noiem
brie în Valea Ulcioarelor, anun
ță agenția Khaosan Pathet Lao. 
In districtul Ban Xay, din su
dul Laosului, patrioții au do
borât, ‘tot în prima jumătate a 
lunii noiembrie, un avion 
„Phantom-105", și un bombar
dier „B-54".

IARNĂ ÎN EUROPA
larna s-a instalat 

în ultimele zile ale 
săptămînii trecute în 
toate regiunile conti
nentului european, 
valul de frig și rafa
lele de vînt rece pro
vocând in majorita
tea țărilor înregistra
rea unor temperaturi 
sub zero grade. In 
sudul, centrul și nor
dul Europei, zăpada 
a căzut din abunden
ță. Adevărate furtuni 
de zăpadă s-au abă
tut asupra Italiei, de 
la Alpi pînă în Sici
lia, blocând importan
ta magistrală nord- 
sud și imobilizînd fe
riboturile care leagă 
insulele de restul ță
rii. In R. F. a Ger
maniei, ninsorile a-

bundente au provo
cat sute de accidente 
rutiere, cele mai mul
te victime înregistrîn- 
du-se în Bavaria. A- 
proape întreaga Elve
ție este acoperită de 
o mantie albă. Dumi
nică aeroporturile din 
Geneva și Zurich au 
fost închise traficu
lui, trenurile au înre
gistrat întîrzieri, iar 
automobiliștii au ră
mas blocați pe șosele.

Temperatura a scă
zut pină la minus 7 
grade Celsius în lo
calitățile Vakarel și 
Dragonan din Bulga
ria, în regiunile mun
toase din Iugoslavia, 
zăpada atingea sîm- 
bătă dimineața peste 
50 de centimetri gro-

sime. Nordul, estul 
și centrul Franței 
sînt, de asemenea, a- 
coperite de zăpadă. 
Centrul și nordul 
Spaniei Ie oferă tu
riștilor un peisaj dc 
iarnă asemănător ce
lui din Austria și El
veția, în schimb, în 
sud, la Malaga, tem
peratura maximă dc 
vineri era de 24 dc 
grade. In Grecia și 
Portugalia, deși vre
mea prezintă un as
pect primăvăratec, 
temperatura sc află 
în scădere.

Nordul și nord-ves- 
tul Europei sînt în
să zonele cel mai pu
țin cruțate de valul 
de frig ! In Danemar-

• Agenția TASS informează 
că în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-457", des
tinat cercetărilor spațiului ex
traterestru, conform programu
lui anunțat anterior. Aparatele 
aflate la bordul satelitului 
funcționează normal.

© Sub motto-ul „Filmele-.lu- 
mii — pentru pacea lumii'1 se 
desfășoară la Leipzig cea de-a 
14-a săptămînă a filmului do
cumentar de scurt metraj- în 
cadrul căreia sînt prezentate 
314 filme documentare, produc
ții realizate de studiourile din 
38 de țări. România participă 
la această tradițională mani
festare cu 6 filme documentare 
și 3 pelicule pentru televiziune.

© In cadrul manifestărilor 
organizate în Suedia cu prile
jul aniversării a cincizeci dc 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român. în sala 
„A.B.F." din Stockholm, s-a 
deschis expoziția „Aspecte din 
istoria 'mișcării muncitorești 
din România".

Mar' Partide politice din Japonia cer: 

OKINAWA SĂ FIE DECLARATĂ 
ZONĂ DENUCLEARIZATĂ

TOKIO 22. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Lucrările parlamen
tului japonez se mențin între
rupte dc trei zile, deși luni di
mineața a fost convocată o șe
dință ad-hoC a Comitetului Ca
merei Reprezentanților pentru 
acordul dc retrocedare a Oki- 
nawei, la care participă numai 
deputați liberal-dcmocrați, so
cial iști-democratici și ai Ko- 
mcito. Răspunzînd la interpe
lările deputatului socialist-de
mocratic Katsu Kawamura, mi
nistrul dc externe, Takeo Fu
kuda, a declarat că guvernul 
japonez va cere oficialităților 
de la Washington să facă o 
declarație publică, din care să 
reiasă că in Okinawa nu vor 
exista arme nucleare după rea- 
lipirca ei la Japonia.

r

• Intr-un articol consacrat 
creșterii numărului de acci
dente pe șoselele Elveției, zia
rul .,Suisse" relevă că față de 
anul 1950, cînd numărul per
soanelor decedate în accidente 
rutiere a fost de 397, iar cel al 
răniților de 18 800, in anul 1970 
numărul morțllor a ajuns 
1 700, iar cel al răniților 
35 600. Ziarul cere autorităților 
să instituie măsuri de urgen
ță’ in vederea stăvilirii creșterii 
numărului de accidente pe șo
selele țării.

© Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, a primit pe Vittorino 
Colombo, președintele Institu
tului italo-chinez pentru schim
buri economice și culturale. Cu 
acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire prietenească, informea
ză agenția "China Nouă.

® Agenția TASS anunță că 
Walter Scheel, vicecancelar fe
deral și ministru al afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, va 
sosi în Uniunea Sovietică într-o 
vizită oficială, la 25 noiembrie 
1971, ca oaspete al guvernului 
sovietic.

Ședința de luni a fost con
vocată de guvern pentru a as
culta părerile a doi dcpulați, 
reprezentanți ai Okinawei — 
Senaga, președintele Partidului 
poporului, și Asato, președinte 
ai Partidului maselor socialis
te. Aceștia au anunțat însă că 
nu vor lua parte la lucrări, 
urmînd exemplul P.S.J. și al 
P.C.J., caro au anunțat luni din 
nou că nu vor participa la lu
crările parlamentului pînă nu 
sc vor da garanții depline că 
în Okinawa nu vor exista ar
me nucleare și pînă ce guver
nul Sato nu va dovedi că la 
baza americană Iwakunl, dc 
lîngă Hiroshima, nu există ar
me nucleare. Președintele P.S.J., 
Tomomi Narita, a afirmat luni 
că partidul său se afla în po
sesia unor documente care a- 
testă stocarea unor asemenea 
arme în Iwakuni, precum și a 
armelor chimice și bacterio
logice.

Tot luni, P.S.J. a prezentat 
conducerii Camerei Reprezen
tanților proiecte de rezoluții 
prin care cere să fie înlătu
rate armele nucleare din Oki
nawa, iar insula să fie decla
rată zonă denuclearizată.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că la 
Moscova a început luni Plena
ra C.C. al P.C.U.S., care a dez
bătut raportul cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 1971-1975 șl planul de 
stat pe 1972, prezentat de Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comite
tului de Stat al Planificării, și 
raportul referitor la bugetul 
dc stat pe anul 1972. prezentat 
de Vasili Garbuzov, ministrul 
finanțelor.

Plenara a aprobat rapoartele 
prezentate și a hotărât ca ele 
să fie supuse spre examinaro 
sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Plenara 
portul lui 
privire la 
țională a
pă Congresul al XXIV-lea 
partidului".

Lucrările plenarei continuă.

—♦
Ciocnirile

militare de la

Ia 
la ® Cu prilejul împlinirii a 

75 de ani de la nașterea lui 
Element Gottwald, fost 
prim-secretar al C.C. ai Par
tidului Comunist din Cehos
lovacia și președinte al RS. 
Cehoslovace, la Praga a avut 
loc o ceremonie în cadrul 
căreia au fost depuse coroane 
la mormîntul lui din Panteo
nul național de pe muntele 
Vitkov. La ceremonie au luat 
parte secretarul general al 
C.C. a| P.C.C.. Gustav Hu- 
sak, președintele R.S.C., Lud- 
vik Svoboda, președintele 
guvernului federal, Lubomir 
Strougal, și alți conducători 
cehoslovaci.

A fost pusă prima piatră 
la monumentul ce va fi înăl
țat la Praga în memoria lui 
Gottwald.

granița indo- 
pakistaneză
RAWALPINDI 22 (Agerpres).

— După cum anunță agenția 
Associated Press of Pakistan 
(A.P.P.) trupele guvernului cen
tral pakistanez au respins du
minică o ofensivă lansată de 
trupele indiene, cu sprijinul 
unităților de tancuri, la nord- 
est de localitatea Jessore. 90 de 
militari indieni au fost uciși, 
160 răniți și șapte tancuri au 
fost distruse; de partea pa
kistaneză s-au înregistrat patru 
morți și șapte răniți.

Atacuri indiene respinse au 
fost semnalate și în alte dis
tricte.

★

DELHI 22 (Agerpres). — A- 
genția Press Trust of India re
latează că artileria pakistane
ză a supus duminică unui pu
ternic bombardament orașul 
Karimganj, în statul indian 
Assam. In rândurile populației 
civile s-au semnalat morți și 
răniți. In oraș au fost impuse 
restricții de circulație. Forțele 
indiene de securitate au răs
puns atacului pakistanez, 
schimbul de focuri de-a lungul 
frontierei între cele două păr
ți durând, duminică, aproxima
tiv șapte ore.

MAN
Șl PIAȚA 
COMUNĂ

Din presa străină

Războiul și emigrația,
principalele poveri
care apasa asupra

economiei portugheze"
(„Financial Times")

f IN LANDA. Helsinki a ajuns in situația in care, apa po
tabilă a ajuns un produs foarte căutat pe piață. Multora le 
vine greu să afirme că substanța mirositoare care vine pe 
conductă se poate numi AP A. Din această cauză, apa scoasă 
de la 60 m adincimc și ambalată in săculețe de plastic, se 
vinde pe piață. In prezent, mașinile pompează zilnic 6 000 1 
de apă pentru Helsinki.

In foto: Mașina automată umplind pungile dc plastic 
cu apă.

Marea problemă a Portugaliei 
o constituie războiul : 44 la su
tă din bugetul său este cheltuit 
în acest scop, iar peste 150 000 
de tineri portughezi luptă în 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau. Efectele acestei situa
ții sînt grave pentru o țară a 
cărei populație numără mai 
puțin de 9 milioane de locui
tori. Sume care ar putea fi fo
losite în scopuri productive, ca
re sînt atît de necesare îmbu
nătățirilor în domeniul învăță- 
mîntului, al' asistenței sociale 
sau al refacerii aparatului ad
ministrativ se irosesc pe fron
turile de luptă. Ritmul creșterii 
economice s-a redus în așa mă
sură îneît țara, care a fost o 
dată una dintre cele mai bo
gate din Europa, va sfîrși în ce
le din urmă prin a fi cea mai 
săracă.

Dificultățile economice pe ca
re le creează implicarea mili
tară a Portugaliei în Africa sînt

cu mult depășite de dramatica 
lipsă a forței de muncă, deter
minată de emigrația masivă a 
muncitorilor portughezi. In că
utarea unor condiții mai bune, 
160 000 de muncitori părăsesc 
anual Portugalia, îndreptîndu-so 
îndeosebi spre țările dezvoltate 
ale Europei occidentale. Astfel, 
din totalul celor 3,1 milioane de 
persoane apte de muncă, 1,5 
milioane lucrează în prezent în 
străinătate.

Efectele emigrației forței de 
muncă asupra economiei țării 
sînt multiple. Astfel, zonele ru
rale sînt aproape pustii, în a- 
numite sate pămîntul fiind lu
crat numai de femei și bătrâni. 
Lipsa forței de muncă deter
mină creșterea prețurilor și deci 
a costului vieții. Pe de altă 
parte, actuala situație de incer
titudine pe plan monetar occi
dental are darul să adauge di
ficultăți suplimentare economi
ei portugheze.

După ce a amenințat dc 
nenumărate ori cu retrage
rea din Regalul Unit, in ia
zul aderării Angliei la Fța
ța comuna, mica insulă Man 
(situată in Marea Irlandei; 
populația: 50 000 locuitori,
suprafața: 588 kmz) se a- 
firmă decisă să-și concreti
zeze, in cursul acestei luni, 
intențiile. Cauza acestei ho- 
tărîri — se pare foarte soli
citată de populația de pe 
insula — nu este nici poli
tica agrară a comunității eu
ropene și nici prețul zahă
rului, ci barierele vamale e- 
xistente in sinul acestui or
ganism economic care ar pe
riclita politica vamală ex
trem de indulgentă aici pre
cum și sistemul impozitelor 
care sînt de două ori mai 
scăzute pe insulă decit in 
restul Marii Britanii. E drept 
că nivelul scăzut al impozi
telor a creat in ultimii ani și 
unele greutăți autorităților; 
prin stimularea investițiilor 
de capital, îndeosebi in in
dustria textilă și construcții 
de mașini, a favorizat un 
aflux de imigranți — anual 
se stabilesc pe insulă 800 oa
meni. Cu toate acestea, locui
torii insulei doresc să tră
iască in tradiționalismul atit 
de specific aici unde există 
unul dintre cele mai vechi 
parlamente din lume — Tin- 
vald-ul. întemeiat' de vikingi 
cu 1 110 ani in urmă. Din 
tată-n fiu, locuitorii insulei 
s-au ocupat cu turismul, 'în
treprindere care le aduce 
venituri in valoare de 2 mi
lioane de dplari pe an.

Or, această industrie, atit 
de prosperă odinioară, cu
noaște in prezent o recesiune 
alarmantă, iar autoritățile 
nutresc slabe speranțe să 
schimbe situația. Cei mai 
simpatizanți candiauf i in cam
pania electorală care se des
fășoară în prezent pe insulă 
sînt aceia care promit ieși
rea teritoriului lor din com
ponența Marii Britanii, pen
tru a evita intrarea, împre
ună cu aceasta, in Piața co
mună. Se afirmă cu intr-un 
singur caz insula Man ar 
putea rămine in Regatul Unit 
după aderare : dacă i se va 
da dreptul să-și conducă in 
continuare singură politica 
impozitelor. Or, statele Mo
naco și Luxemburg sint e- 
xemple edificatoare ale ne
putinței conservării unei in
dependențe vamale in cadrul 
comunității.

O eventuală aderare ar pu
ne sub semnul întrebării pro
iectul autorităților de a con
strui pe insulă o universi
tate pentru 3 000 de studenți, 
acțiune care ar contribui la 
sporirea veniturilor insulei cu 
10—15 la sută. Cum repeta
tele apeluri adresate guver
nului de la Londra au rămas 
fără răspuns, iar pericolul 
aderării amenință in mod di
rect viitorul insulei, locuito
rii ei sint hotărîți să gă
sească drumul care duce la 
ieșirea din actualul impas.

F. G.

ca, majoritatea dru
murilor au devenit 
impracticabile din 
cauza căderilor abun
dente de zăpadă, în 
Olanda ninge în în
treaga țară, iar în 
Belgia vremea înso
rită de sîmbătă a 
fost urmată de lapo- 
viță, ninsoare și de 
furtuni puternice. Ză
pada, ploile și ceața 
din Anglia și Scoția 
au redus sub 50 de 
metri vizibilitatea de 
circulație pe drumu
rile publice, sute de 
automobiliști fiind o- 
bligați să-și abando
neze mașinile în mai 
multe comitate.

(Agerpres)

La sfîrșitul dezbaterilor asu
pra bugetului din cea de-a doua 

'Cameră a parlamentului o- 
landez, primul ministru Barend 
Biesheuvel declara că țara se 
află în preajma unei perioade 
de inflație, stagnare și șomaj. 
Recunoașterea expresă a acestei 
situații economice de către 
Biesheuvel, ilustrează îngrijoră
rile cercurilor guvernamentale 
care caută soluții menite cel 
puțin să frâneze deteriorarea e- 
conomiei olandeze.

Aprinsele dezbateri din par
lamentul olandez au avut ca 
punct de plecare chiar discur
sul tronului, mai mult de ju
mătate din textul acestuia fiind 
consacrat analizei situației e- 
conomice a Olandei. Programul 
guvernamental cuprins în a- 
cest discurs reflectă, de .alt
fel, tot atîtea probleme nere- 
zolvale : modernizarea agricul
turii, construcția de locuințe 
(deficitară în special în ves
tul țării), reforma sistemului de 
învățămînt, combaterea poluă
rii mediului înconjurător, situa
ția precară a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Olanda
Imedia după discursul tronu

lui, membrii celei de-a doua 
camere au trecut la examina
rea proiectului de buget. Ela
borarea lui a fost precedată de 
intense consfătuiri ale guvernu
lui. Reuniunile cabinetului au 
trebuit mai (întii să examineze 
urmările evoluției extrem de 
nefavorabile a finanțelor sta
tului în anul 1971, evoluție ca
re ridica stringent necesitatea 
unei serii de măsuri de adap
tare pentru anul bugetar vii
tor.

Chiar și în prezentarea proiec
tului dc buget de către minis
trul finanțelor, Nelissen, se a- 
răta că ritmul de creștere al 
producției și al productivității 
muncii va continua să se men
țină scăzut și în anul viitor. 
Potrivit estimărilor Biroului na
țional olandez de planificare, 
în anul 1971 produsul social 
brut va crește cu 5 la sută, iar 
anul viitor el va spori într-un

austeritate
ritm numai de 3 la sută. Defi
citul bugetului în curs ar urma 
să fie de 2 miliarde florini, fa
ță de 1,6 miliarde în anul pre
cedent. Pentru anul viitor s-a 
calculat că deficitul ‘va ajunge 
la 2,3 miliarde florini — și a- 
ceasta numai in cazul cînd mă
surile de austeritate bugetară 
ale guvernului vor fi aplicate ; 
altfel el ar putea să atingă, 
potrivit specialiștilor, cifra de 
3,2 miliarde florini. Ministrul 
de finanțe a afirmat că o creș
tere „ușoară" a șomajului n-ar 
fi exclusă. Deși a folosit ter
meni care să atenueze îngrijo
rarea provocată de situația de 
pe piața forței de muncă, reali
tățile în acest domeniu rămîn, 
totuși, dure. In datele publica
te recent de către Ministerul 
Muncii, numărul șomerilor de
pășește în prezent 60 000, iar 
pînă la sfîrșitul anului el va a- 
junge la 90 000. Previziunea pa
re să se realizeze dacă ținem

seama că mai multe firme ma
ri și mici, printre care și „Phi
lips', au anunțat concedieri de 
personal.

Guvernul și-a propus ca o- 
biectiv principal „restabilirea 
capacității de rezistență a eco- 
nomiei“. Potrivit concepției sa
le. aceasta înseamnă ,«stabilirea 
echilibrului dintre creștera pre
țurilor și cea a salariilor11.

Prin ce mijloace dorește gu
vernul olandez să realizeze a- 
cesl lucru ? In primul rînd, pe 
calea devenită clasică a sporirii 
impozitelor; unele sporiri au 
fost deja efectuate, altele ur
mează a fi introduse: astfel, 
impozitele pe venituri au și 
fost majorate, urmînd să fie 
ridicate taxele fiscale percepute 
asupra asigurărilor, consumu
lui de benzină, electricitate 
etc. In al doilețj rînd, prin sto
parea creșterii salariilor, mă
sură preconizată implicit în for
mula „echilibrului dintre sala-

rii șl prețuri11. Din acestea, se 
impune de la sine concluzia 
că aceia care vor suporta rigo
rile austerității bugetare sîn» 
marea masă a contribuabililor 
și a oamenilor muncii.

In altă ordine de idei, din 
analiza bugetului se desprinde 
discrepanța dintre generozita
tea cu care a fost tratat capi
tolul cheltuielilor militare — 
o creștere de 750 milioane flo
rini și cumpătarea în ceea ce 
privește învățămîntul, lucrări
le de gospodărie comunală, re
cuperarea de terenuri arabile 
etc.

Opinia publică olandeză es
te bineînțeles interesată în „sta
bilirea capacității de rezistențăl 
a economiei", dar a înregis
trat cu nemulțumire faptul că 
austeritatea va fi simțită în pri
mul rînd de cetățeanul cu ve
nituri mici și mijlocii și mul 
puțin de marele capital, căruia, 
la adăpostul argumentului de 
a face competitive produsele 
olandeze. îi sînt rezervate, In 
continuare, avantaje considera
bile.

Constantin VARVARA
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