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PROGRAMUL DE MUNCĂ DE 6 ORE LA FRONTURILE 
DIN SUBTERAN ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

— Alte relatări desore evoluția primelor schimburi la minele Văii Jiului —
Minerii de la Lupeni au repurtat 
succese și în cea de-a doua zi

u prilejul participării
la Congresul al Vl-lea al I*, ill. U. I*.

VIZITA DELEGAȚIEI 
PABTIiHILIJI COMUNIST ROMI

EA COMBINATUL CHIMIC OE EA POLAWV

Și-n cea dc-a doua 
zi de aplicare a pro
gramului de muncă in 
patru schimburi cu 
durata de 6 ore la 
fronturile de lucru din 
subteran. colectivul 
vrednic al minerilor 
de la Lupeni a făcut 
cu prisosință dovada 
capacității sale de a 
se adapta la cerințele 
și exigențele majori 
ale regimului redus de 
lucru. Aplicarea și res
pectarea riguroasă — 
in toate verigile ■me
canismului de organi
zare a procesului de 
producție — a planu
lui de măsuri politice, 
tehnice și organizato
rice conceput pentru 
asigurarea reușitei pa
sului istoric ce s-a fă

I „Avem i 
! toate premisele..."

Convorbire cu inginerul 
NICOLAE NICORICl,

directorul E.M. Unea ni

Pe inginerul Nicolae Nico- 
rici, șeful Exploatării minie
re Uricani, l-am putut intîlni 
a doua zi de aplicare a pro
gramului de 6 ore la fron
turile de lucru din subteran, 
abia pe la patru după-amia- 
ză. .Tovarășul director n-a 
ieșit Încă din mină. E în sub
teran de azi noapte de la 
trei...' Faptul mi s-a părut, 
oarecum, firesc : In prima zi 
de experimentare a progra
mului de 6 ore în 4 schim
buri, mina Uricani nu și-a 
onorat în întregime planul. 
Poate acest fapt, poate obo
seala după 13 ore de aler
gătură prin subteran sau 
poate că și una și alta, dă
deau feții înnegrite de căr
bune a directorului aerul u- 
nui om necăjit, puțin supă
rat

— Da, ne-a mărturisit el, 
sint supărat pentru ziua de 
ieri. Lucrările n-au ieșit pes
te tot așa cum am vrut noi. 
S-au ivit unele defecțiuni ca
re nu puteau fi evitate. Dar, 
fiți siguri, ne luăm revanșa 
încă in săptămină aceasta. 
Cele cîteva sute de tone ne
realizate în prima zi de a- 
plicare a programului, vor 
fi recuperate în zilele ce ur
mează.

— Ce vă face să fiți atît 
de convins ?

— Pentru noi, rezultatul 
din prima zi nu e intruto-
tul semnificativ. In ziua an
terioară mina noastră a fost 
lipsită de ent?rgia electrică 
necesară pentru lucrările pre
gătitoare ale zilei de luni, de 
întreținere prevăzute. Apoi, 
începutul, ca orice început, 
a implicat unele greutăți, 
s-au ivit și unele probleme

I neprevăzute și in plus... aco
modarea oamenilor. In pri-

■ ma zi, unii erau obișnuiți să 
| lucreze ca in schimbul de 8 
• ore. Acesta a fost începutul

la noi. Dar lucrurile nu vor 
I continua așa. Ceea ce mi se 
I pare important și ne intă-

Pentru prima oară în schimbul IV
Acele cronomctrului alergau 

cu repeziciune, grăbindu-se 
parcă să consemneze încheie
rea unei noi zile calendaris
tice, aceea ce pare-se va tre
ce pentru totdeauna in isto
ria acestei văi. A fost ziua in 
care minerii de la Uricani sau 
de la Lonea, precum anino- 
senii in mijlocul cărora ne 
aflăm au prestat primele șuturi 
reduse, ziua care, așa după 
cum o doream cu loțu, așa du
pă cum era de așteptat, așa 
după cum indicau măsurile 
inițiate cu mult d:‘.< ei nămirst, 
cu temeinicie și responsabili
tate a 'nsemnat o nouă victo

cut in viața minei și 
a minerilor, a permis 
acestui colectiv frun
taș din bazin să ex
tragă. in ziua de 7 
decembrie, din frontu
rile marilor abataje 
mecanizate, un volum 
de producție ce între
ce 6 mii tone de căr
bune brut. Planul ce
lei de-a doua zile de 
aplicare a programu
lui redus de muncă a 
fost depășit cu 160 
tone.

Noul succes repurta» 
întărește certitudinea 
înscrierii rezultatelor 
colectivului cu consis
tență pe direcția per
manenței. De altfel, în 
acest sens este grăitor 
faptul că productivita
tea muncii fizice pe

exploatare și-a ridicat 
cotele de realizare, în 
perioada 1—7 decem
brie. la 1,932 tone pe 
post intrccind cu 62 
kg cărbune pe post 
nivelul planificat, că 
sporul de producție, 
obținut suplimentar 
sarcinilor de plan în 
aceeași perioadă, tota
lizează peste 3 200 de 
tone. In această can
titate suplimentară de 
cărbune extrasă din a- 
dincurile subpăminte- 
nc și-au materializat 
strădaniile și pricepe
rea de a organiza lu
crul în condițiile 
schimburilor de 6 orc 
minerii sectorului IV 
cu 1900 de tone, cei 
ai sectorului I cu peste 
1 000 de tone, ai secto

că măsurile tehnice și orga
nizatorice pe care le-am luat 
s-au dovedit bune, că ne-ain 
încadrat perfect în grafice, că 
minerii, muncitorii, cadrele 
tehnico-inginerești din toate 
compartimentele depun stră
danie pentru aplicarea mă
surilor stabilite, pentru în
tărirea disciplinei. Tuturor 
le convine noul ritm de lucru 
și o să le convină și mai 
mult in viitor. Aproviziona
rea locurilor de muncă s-a 
îmbunătățit simțitor, la fel 
transportul in subteran.

— Așadar, există premi
sele pentru desfășurarea nor
mală a lucrului, pentru rea
lizarea normelor, a planului 
și a indicatorilor de salari
zare ?

— Da, avem toate aceste 
premise. S-a dovedit cu cer
titudine că minerul, dacă are 
tot ce-i trebuie la locul său 
de muncă, poate să îndepli
nească și să depășească pla
nul in cele 6 ore de lucru la 
front.

— După cum am aflat, co
lectivul de conducere contro
lează cu multă rigurozitate, 
mai ales în aceste zile, locu
rile de muncă din subteran, 
păstrează un permanent con
tact cu minerii. Ce concluzii 
ați desprins, în urma acestor 
controale, în legătură cu a- 
plicarea noului program de 
lucru, redus, din subteran ?

— Prima concluzie după 
controalele făcute și din dis
cuțiile cu oamenii este aceea 
că NU AVEM PROBLEME 
DE NEREZOLVAT. La ora 
actuală toate schimburile se 
preiau „din mers". Am re
zolvat, așa cum am spus, și 
vom rezolva și în viitor pro
blema aprovizionării brigăzi
lor de mineri, am rezolvat 
problema artificierilor, ca să ■ 
se poată pușca la timp în |

M. CRISTESCU 

(Continuare în pag. a 3-a) 

rie. Victorie a omului în bă
tălia aspră cu duritatea cărbu
nelui, victorie a omului în pro
cesul de șlefuire a nestemate
lor culese din plntecele pămîn- 
lului pentru a hrăni gura cup
toarelor ce varsă oțelul și lu
mina. Undeva un ticăit ritmic 
marchează hotarul zilei, hotar 
al unui schimb istoric : schim
bul IV de G ore. Pentru prima 
oară in istoria exploatării mi
niere Aninoasa se aude ura
rea «Noroc bun or tace ! Multe 
pline-n patru !” Visul de ieri 
a devenit realitate.

In miez de noapte, acolo jos 
in adîncuri, la orizonturile sec

rului V cu aproape 
600 de tone precum și 
minerii din sectoarele 
VI și VII cu 24 și, 
respectiv, 184 de tone 
date peste plan in pri
ma săptămină a lunii 
decembrie.

Vrednicia minerilor 
de la Lupeni în în
treaga perioadă trecu
tă din acest an a fost 
încununată de extrage
rea, peste planul la zi, 
a 45 653 de tone de 
cărbune (marcind ono
rarea angajamentelor 
pentru întregul an), 
ceea ce atestă faptul 
că sarcinile de plan 
din primul an al a- 
cestui cincinal încre
dințate de partid aces
tui colectiv se reali
zează cu cinste.

E. M. Livczeni.

Maiștrii principali Ion 
Moldovan și Simion To- 
muș într-o aprinsă dis
cuție cu inginerul Ni- 
colae Pătruț.

încredere
in tortele proprii

Pe Petre Tudor, inginer șef 
adjunct la sectorul III al mi
nei Petrila, l-am găsit în echi
pamentul de lucru gata să in
tre în șut.

— Dacă vrei să intri și d-ta, 
îmbracă-te mai repede să ajun
gem la vreme !

Am ajuns. Schimbul III pre
ia „din mers" locurile de mun
că. In raidul pe care-1 facem 
la punctele de lucru întîlnim 
cunoștințe mai vechi, facem și 
noi cunoștințe. Maiștrii Silves
tru Olteanu și Ion Temneanu 
ne împărtășesc bucuria de a fi 
cîștigat, prin generalizarea 
schimbului de 6 ore, două ore 
în plus pentru îmbogățirea cu
noștințelor individuale. Ion 
Colțan, șef de schimb Ja aba
tajul frontal 7 vest, brigada 
lui Florea Diaconescu, ne vor
bește despre cele două ore cîș- 
tigate in favoarea familiei, in 
timp ce Dumitru Cazacu, șef 
de schimb la abatajul frontal 
10 vest, brigada lui Enache 
Chiriță ne mărturisește că se 
va odihni mai mult. „înainte, 
spre sfirșitul zilei de muncă mă 
tot uitam la ceas — ne spune 
el — căci începea oboseala. A- 
cum — continuă surîzînd — 
cînd apare, îi gata și șutui".

„Fiindcă nu trebuie pierdută 
nici o secundă, că-i cărbune, 
iar cărbunele costă — răspun
de Ion Nica întrebării privind 
îmbunătățirea transportului de 
materiale — eu mă gîndesc, că 
pe lingă măsurile luate, este 
necesar să se sorteze materia
lul pentru fiecare sector în 
parte. Mă bucur că am apucat 
acum înaintea pensiei șă lu
crez 6 ore — a mai adăugat 
el — fapt pentru care sînl re
cunoscător conducerii partidu
lui și statului nostru".

torului II, tînărul inginer sta
giar loan Solga asistă la pre
luarea, pentru întîia oară, a 
sarcinilor de producție de că
tre schimbul de noapte, al pa
trulea de astă dală. Șeful de 
schimb Gheorghe Morari», unul 
din „așii1* brigăzii lui Codrea 
pare mulțumit. .Toate bune or- 
tace I Hai că începem și noi 
tare Combinei micuțe și co
chete din subpanoul superior 
al stratului 17 i se pregătește 
frontul de atac. Ceva mai jos, 
Alexandru Moiș, loan Mure- 
șan, Petru Cojocarii, Dumitru 
Luca, trudesc la pregătirea 
pușcării în subpanoul inferior,

Răspunsul lui Ion Nica este 
valabil pentru toate întrebă
rile pe care și le mai pun poa
te unii, întrebări referitoare la 
transportul producției, la asi
gurarea întocmai și la timp cu 
materiale. E de datoria fiecă
rui miner să gîndeascâ mai 
mult asupra relațiilor dintre 
compartimente și să încerce să 
găsească soluții în rezolvarea 
unor situații necorespunzătoa
re, căci numai o atitudine crea
toare, responsabilă poate duce 
la cele mai optime rezultate. 
Din convorbirea avută cu șe
ful echipei de lăcătuși, Teodor 
Clncălău, a reieșit că lăcătușii 
petrileni sint conștienți de a- 
vantajele pe care le oferă 
schimbul de 6 ore, dar și de 
faptul că responsabilitățile 
sporite, ca urmare directă a 
reducerii timpului efectiv de 
lucru și a rămânerii acelorași 
sarcini de plan, nu trebuie 
pierdute nici o clipă din vede
re. ,Pe lîngă sarcinile în do
meniul aprovizionării — a în
cheiat el — nouă celor dela 
partea mecanică, deși sîntem 
un efectiv mic, ne revin obli
gații majore pe care le vom 
rezolva așa cum trebuie.1*

Facem cunoștință cu maistrul 
do schimb, comunistul Onoriu 
Beraru, „nu putem irosi nici o 
secundă în cele 6 ore, — ne 
spune el — căci sarcinile sînt 
aceleași. De vor fi vagonete 
goale la timp și materiale în 
permanență la îndemînă, trea
ba Va merge bine. Nu a.ș putea 
să vă spun prea multe după 
atît de puțin timp, dar sînt în
credințat că vom face fată".

I. MIRCEA

(Continuare in pag. a 3-a)

în timp ce lăcătușul Emanoil 
Vărzaru cochetează cu capul de 
întoarcere al transportorului ce 
„spală** frontul de lucru al a- 
batajului frontal nr. 17, un 
coridor lung, in plan înclinat
— cum am fi tentați a spune
— în care stilpii individuali de 
susținere alcătuiesc o colonadă 
de 180 metri. In curind de aici, 
de unde Dumitru Luca și 
Gheorghe Moraru se ocupau de 
ultimele preparative pentru 
pușcare, voi- pleca înspre „su-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

Lfi E. M. LIVEZENI

Planul 
fizic 

anual 
îndeplinit!
Scurta convorbire telefonică 

avută ieri dimineață cu tov. 
Simion Tomuș, secretarul co
mitetului de partid al minei 
Livezeni ne-a pus la curent cu 
o veste deosebit de îmbucură
toare : in ziua de 4 decembrie 
a.c. colectivul de muncă a ti
nerei unități miniere și-a rea
lizat sarcinile care reveneau 
la planul fizic pe 1971. Deci, cu 
aproape o lună înainte de a 
intra în cel de-al doilea an al 
actualului cincinal, cînd de 
fapt e prevăzut ca din abataje
le viitoare ale cîmpului minier 
Livezeni să se extragă cele din
ții tone de „diamante negre", 
harnicele și capabilele brigăzi 
dc aici au raportat cu mîndrie 
și deplină satisfacție înfăptu
irea a peste 2,8 kilometri de 
galerii și de puțuri cît aveau 
de săpat și de betonat în anul 
curent. E un succes remarca
bil care sporește prestigiul mi
nerilor, inginerilor și al cadre- 
lor medii tehnice de la FM. 
Livezeni. Arhitectura minei a 
prins forme viabile, trainice 
prin aportul entuziast de o ma
re constanță al brigăzilor con
duse cu pricepere de Dionisie 
Bartha. Augustin Demeter, Ni
colae Bartha, Mihai Tira și al
ții.

ÎN ZIARUL 
DE AZI:

Dialog cu 
tinerețea

PAGINA A 2-A

Cronica 
meciului 

Jiul - „U“ 
Craiova

PAGINA A 3-A

Evoluția luptelor 
pe fronturile din 
Pak stan și India 
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VARȘOVIA 8 — Trimișii spe
ciali Agcrprcs transmit; Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
ta»- general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu tova
rășii Paul Nieulescu-Mizil, mem
bru ai Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
a' C.C. al P.C.R., Mlu Dobrcs- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Varșovia, care parti
cipă la lucrările Congresului al 
Vl-lea a| P.M.U.P., au vizitat 
miercuri Combinatul de îngră
șăminte chimice „Azot" de la 
Polawy. -

Delegația a fost însoțita de 
Jozef Pinkowski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., prim-vicepre- 
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, și Jaromir Oche- 
ouszko, ambasadorul R.P. Polo
ne ]a București.

La intrarea in raionul Polawy, 
pe o pancartă era scris ; „Tiă- 
iască prietenia frățească dintre 
popoarele polonez și român". In 
întîmpinare, au venit Edward 
Machocki, secretar ai Comite
tului voievodal Lublin al 
P.M.U.P., reprezentanți ai 
organelor locale dc partid 
și de stat, numeroși oa
meni ai muncii. Tinere fete in 
costume naționale au oferit 
buchete de flori. Zdzslaw 
Pietron, președintele Sfatului 
popular raional Polawy. a în 
mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de onoare a 
orașului, ca expresie a senli- 
mentelor de aleasă stimă pe 
care le nutresc locuitorii aces

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.

Doresc, în primul rind, să vă 
adresez un călduros salut din 
partea mea, a delegației și a 
miilor și miilor de cliimiști din 
combinatele chimice românești. 
(Aplauze).

Aș dori să mulțumesc Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez pen
tru că ne-a înlesnit de a vizita 
combinatul dumneavoastră. Du
pă cite ne-au povestit tovarășii, 
combinatul dumneavoastră este 
unul dintre cele mai mari din 
Polonia, produce peste 50 la 
sută din ingrășămintele cu azot 
și se numără printre cele mai 
mari din lume. Din ceea ce 
am putut vedea aici și compa- 
rind cu alte combinate pe care 
le-am văzut, avem impresii bu
ne. Este un combinat, intr-ade
văr, puternic, un colectiv de 
5 000 de oameni ai muncii, cu 
peste 1 200 comuniști și cu re
zultate bune in producție. AȘ 
dori să vă adresez dumneavoas
tră, organizației de partid și 
tuturor oamenilor muncii calde 
felicitări pentru rezultatele pe 
care le-ați obținut. (Aplauze).

Participind la Congresul al 
Vl-lea al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, am putut să 
cunoaștem și mai bine preocu
pările partidului și poporului 
polonez pentru edificarea cu 
succes a societății socialiste, 
pentru ridicarea bunăstării și 
fericirii poporului polonez.

Congresul dezbate un amplu 
program de dezvoltare în ur
mătorii ani a patriei dumnea
voastră. Ne-a produs o deose
bită și plăcută impresie faptul 
că delegații la Congres au abor
dat cu spirit dc răspundere 
problemele dezvoltării socialis
te în Polonia. Au vorbit și 
despre greutățile pe care le-ați 
avut, dar mai cu seamă de mă
surile luate pentru depășirea 
greutăților, pentru a asigura 
întărirea rolului conducător al 
partidului, a unității clasei 
muncitoare și poporului in ju
rul partidului. Nu doresc să 
credeți că vreau să mă ames
tec in treburile interne ale 
dumneavoastră, dar impresiile 
noastre sint bune. Din cele ce 
am auzit și văzut, ne-am con
vins o dată in plus că popo
rul polonez are in Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez un 
conducător încercat, că viitorul 
socialismului in Polonia se află 
in mîini sigure. (Aplauze). A- 
vem, de asemenea, convingerea 
că, in lunile sau anul care au 
trecut, partidul a reușit să re
zolve multe probleme; in a- 
ceastă activitate, un rol proe
minent l-a avut primul secretar 
al partidului, tovarășul Gierek. 
(Aplauze).

Iată de ce, tovarăși, după ce
le ce a»n văzut și auzit Ia Con
gres, după cele ce am văzut in 
acest mare combinat chimic și 
din ceea ce cunoșteam dinainte 
despre munca și activitatea po
porului polonez, avem convin
gerea că poporul polonez a a- 
les un drum de la care nu poa
te să-| abată nimeni, acesta 
este drumul socialismului, sin
gurul drum care asigură bu
năstarea și fericirea. (Aplauze).

Vreau să spun citeva cuvin
te despre România. Știu că sînt 
aici cițiva dintre dumneavoastră 
care au' învățat in institutele 
de invățămînt din țara noastră 
sau care au vizitat România, 
dar cei mai multi știți de Ro
mânia numai din auzite. Popo
rul român a pășit dc mai bine 
de 25 de ani pe calea construc
ției socialiste. Și noi am avut 
de învins și mai avem de în

tor frumoase meleaguri polo
neze pentru conducătorul purii- 
dului și statului nostru, de pri
etenie frățească față de poporul 
român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat câ primirea 
călduroasă făcută delegației 
constituie o expresie a priete
niei dintre popoarele și țările 
noastre, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez.

Salutați călduros de cei ve- 
niți in inllmpinarc, oaspeții 
și-au mint drumul spre
combinai.

La capătul șoselei care stră
bate pădurea, apare curind pei
sajul caracteristic pentru ra
mura atît de dinamică a indus
triei care este chimia — co
loane metalice și păienjeniș 
de conducte, uriașele sfere de 
oțel ale rezervoarelor, turnuri
le de răcire. Ne aflăm la Com
binatul din Polawy, unul din 
principalele obiective industria
le ridicate in Polonia în ultimul 
deceniu.

In fața pavilionului central 
al uzinei, delegația a fost în- 
tîmpinată de membrii Comite
tului de partid și conducerea 
întreprinderii, de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Pe mari pancarte străjuite de 
drapelele celor două țări se 
puteau citi în limbile română 
și polonă inscripțiile : „Salutăm 
poporul Republicii Socialiste 
România", „Salutăm cordial pe 
stimații oaspeți d'n România 
frățească".

Atmosfera caldă, sărbătoreas
că a primirii era întregită de 

vins multe greutăți, deoarece 
făurirea ioii orinduiri sociale 
cere multe eforturi, lichidarea 
multor stări dc lucruri din 
trecut, atît in domeniul mate
rial cit și in domeniul ideologic 
și cultural, cerc unirea efortu
rilor întregului popor, in frun
te cu clasa muncitoare, pentru 
a asigura mersul consecvent pe 
calea socialismului. Vă pot in
forma că rezultatele pe care 
le-am obținut sint bune, că so
cialismul s-a statornicit in Ro
mânia temeinic și pentru tot
deauna. (Aplauze). Și noi am 
construit și construim o serie 
de combinate chimice, precum 
și întreprinderi din alte ramuri. 
N-aș putea spune astăzi că a- 
vem un combinat de mărimea 
celui de aici, dar vă pot ga
ranta că unele din combinatele 
noastre — ținind seama de mă
rime — pot să se ia Ia întrece
re cu dumneavoastră. Cred că 
este bine ca intre combinatele 
noastre și ale dumneavoastră 
să existe o întrecere pentru a 
produce mai bine, mai ieftin, 
in interesul dezvoltării con
strucției socialiste. (Aplauze). 
Vreau, însă, să vă previn câ 
spre sfirșitul cincinalului spe
răm să aveți in România un 
concurent chiar de marunea a- 
cestuia, ceea ce înseamnă că 
întrecerea va fi de la egal la 
egal.

Noi, ca și dumneavoastră, to
varăși, acordăm o marc atenție 
dezvoltării chimiei, deoarece a- 
ceasta reprezintă o ramură im
portantă, cu o foarte îndelun
gată perspectivă. Noul plan cin
cinal al României prevede dez
voltarea industriei intr-un ritm 
mediu anual de 11—12 la sută; 
industria chimică va crește insa 
cu 17—18 la sută, avind deci 
ritmul cel mai inalt și în âcest 
cincinal.

Ne preocupăm de a asigura 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii, 
pentru că pinii la urmă tot ceea 
ce facem este închinat omului, 
bunăstării și fericirii lui. 
(Aplauze).

Noi ne propunem să desfă
șurăm astfel activitatea, incit 
să asigurăm participarea clasei 
muncitoare la conducerea în
treprinderilor și întregii activi
tăți sociale și de stat, la creș
terea venitului național, care 
trebuie să contribuie atit la 
dezvoltarea economici naționa
le, cit și la asigurarea ridică
rii continue a nivelului de 
viață al poporului. Aceasta este 
de înțeles, tovarăși; noi, comu
niștii, am dus lupta pentru răs
turnarea vechii orinduiri, am 
înfruntat teroarea claselor ex
ploatatoare pentru a crea o so
cietate mai dreaptă, in care 
oamenii muncii, poporul să fie 
cu adevărat stăpîn pe desti
nele sale, să-și construiască vi
itorul așa cum cl dorește. 
(Aplauze).

Știm că sint legități generale 
de care trebuie să țină seama 
comuniștii români, polonezi, ca 
și cei din alte țări. Dar, in a- 
celași timp, știm că aceste le
gități generale nu acționează dc 
la sine, că făurirea socialis
mului cerc să se țină seama de 
specificul fiecărei națiuni, cere 
să se unească eforturile între
gului popor. Numai împreună 
și în unire cu clasa munci
toare, cu poporul întreg se poa
te asigura făurirea cu succes 
a comunismului. (Aplauze). Pînă 
la urmă, tovarăși, fiecare partid 
comunist trebuie să acționeze în 

acordurile fanfarei muncito
rești.

Organul dc presă al Combi
natului, „Nasze Sprawy, a pu
blicat în prima pagină un cald 
aalut adresat delegației Parti
dului Comunist Rumân condu
să dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de urarea In 
limba română ..Bine uț» venit 
la Polawy I

Irt sala de consiliu, oaspeților 
le sînt prezentate apoi istoricul 
acestei uzine, preocupările ac
tuale ale țînârulut său colectiv. 
Primul secretar ul Cum.telului 
dc partid ul combinatului, Jan 
Olcjniczak, a înfățișat activita
tea organizațiilor de- partid din 
combinat, care numără in rin- 
durilc lor 1 200 dc membri și 
candidați dc partid, preocupă
rile pentru Întărirea rolului 
conducător a| partidului, pen
tru mobilizarea întregului co
lectiv al combinatului Ia înfăp
tuirea sarcinilor de producție. 
El s-a referit, in continuare, la 
activitatea pe caic o desfășoară 
organizațiile de masă și obștești 
atît in producție cît și în mun
ca dc educare socialistă C1 <• 
lariaților.

Directorul general al Între
prinderii, Ștefan Jucha. a arătat 
că primele unități ale combi
natului au început să producă 
în 1966, adăugîndu-li-se, an de 
an, noi obiective, astfel că în 
prezent are o capacitate do 
producție de 5 000 tone îngiă- 
șăminte pe zi. Chimiștii de aici 
au înlîmpinat Congiesul al 
Vl-lea al P.M.U.P, cu un im
portant succes: realizarea a 5

(Continuare în pag. a 4-a) 

așa fel incit să rezolve in pri
mul rind problemele din (ara 
lui; totodată, trebuie întărite 
colaborarea, întrajutorarea to
vărășeasca, manirestată solida
ritatea internationalists. Succe
sele pe care le obțineți dum
neavoastră ne bucură, pentru 
că acestea întăresc socialismul 
in Polonia și, prin aceasta, con
tribuie ia iniurirea socialismu
lui in general. Tot așa, succe
sele României sau ale altor 
țări in dezvoltarea socialistă 
sint ș» un succes al dumnea
voastră, pentru că ele contri
buie la întărirea unității și for
ței socialismului in lume. (A- 
plauze). iată de ce Partidul 
Comunist Roman acordă o ma
re atenție dezvoltării relațiilor 
cu Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, cu celelalte partide co
muniste și muncitorești din ță
rile care construiesc socialis
mul, întăririi unității țărilor so
cialiste, dezvoltă colaborarea cu 
toate țările sistemului mondial 
socialist, considerind că aceas- 
la corespunde cauzei socialis
mului și păcii în lume. (A- 
plauzc).

Este adevărat câ popoarele 
noastre se cunosc de mult; is
toria a făcut ca nu o dată să 
luptăm împreună impotriva a- 
supririi sociale și naționale, 
pentru eliberarea națională; am 
luptat impotriva imperialismu
lui, fascismului, iar acum îm
preună colaborăm în construc
ția noii orinduiri sociale. (A- 
plauze). Interesele atit ale dez
voltării socialiste a României 
cît și Poloniei, cit și interesele 
generale ale socialismului cer 
ca intre partidele și popoarele 
noastre să se dezvolte continuu 
relații dc strînsă colaborare. 
In legătură cu aceasta, vă pot 
spune că mergem pe un drum 
bun. (Aplauze).

Mai mult ca oricînd este ne
cesar să .interim unitatea și co
laborarea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiiinperialiste. Pentru 
a rezolva problema securității 
europene, pentru a contribui la 
încetarea diferitelor focare de 
război din lume, pentru a a- 
sigura dezvoltarea unei cola
borări rodnice intre toate na
țiunile lumii, pentru pace, este 
nevoie de unitate, dc solidari
tate, de acțiuni comune. (A- 
plauze). Noi considerăm că dez
voltarea colaborării dintre Ro
mânia și Polonia, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez 
corespunde atit intereselor po
poarelor noastre, cît și cauzei 
generale a socialismului și pă
cii în întreaga lume. (Aplauze).

Doresc ca, și cu acest pri
lej, să urez poporului frate po
lonez să obțină succese tot mai 
mari in înfăptuirea programu
lui ce va fi adoptat de Congre
sul al Vl-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. (A- 
plauze).

Vă urez dumneavoastră și în
tregului colectiv al acestui mi
nunat combinat noi succese in 
realizarea sarcinilor ce vă re
vin, in actualul cincinal, pen
tru a aduce o contribuție tot 
mai mare la construirea socia
lismului in Polonia. (Aplauze).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire, tovarăși. (Aplau
ze puternice, îndelung repetate).
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Trec tinerii cu aripi prinse-n umeri 
prin evul răsărit din amintiri 
Și sint frumoși, nici n-ai putea să-i 

numeri 
In iureșul răsfrînt spre împliniri. 
Cînd le răsună doinele-n cavale 
Și le cuprind vin joși în brîu rotund 
In curcubeu de flaut și chimvale 
Cu sensul intr-un sens cît mai profund. 
Așa cum Dunărea își scrie pașii 
Strîngînd la sin izvoare de tării, 
Cum de înalți ne-au fost și sint urmașii 
Crescuți la pieptul mamei Românii...

<<

— O... Dunăre de timp fără popasuri 
Și codri drepți din Mircea și Ștefan, 
Voi, Tudori adormiți cu scutu-n 

glasuri 
Ce creșteți în nepoți din an în an... 
Voi, plaiuri ale mele, Carpatine 
Cu tinerețea brazilor pe frunți 
Noi știm : urcăm pe căi diamantine 
Sub tricolor — să știm că sîntem mulți 
Acei ce ducem soarele răsare 
Spre anotimpul marilor bineți ; 
Ce-i tinerețea ? Cred că e o floare 
Pe plaiul țării nins de frumuseți.

UH TÎNĂR, OARECARE...

Cind ați văzut ultima dată un răsărit de soare 1

Despre tinărul mi
nor Vușile Degerat» 
am ou:il ori de cite 
ori treburile mă gă
seau In inimi I.iveze- 
ni, Inccpind cu direc
torul exploatării și pi
uă la ortacii lui De
gerata, lo|i aveau cu
vinte de laudă pentru 
el...

Și. iată, curiozitatea 
ini-a fost satisfăcută. 
Cind am Jacul cunoș
tință l-am rugat să-mi 
acorde citeva minute 
după echipare. A fă- 
cul-o afabil dar nu 
fără o emoție abia per
ceptibilă...

— Povestiți-mi ceva 
despre du., l-am intre- 
bat.

— Păi... nu știu ce 
vă interesează...

— Tot ! Dar pentru 
că timpul nu ne per

mite. pe scurt să m 
spuneți. dc cind ați 
venit la această mi
nă. de ce și de unde, 
cit veți rămine aii i. 
re faceți in timpul li
ber și ce planuri de 
viitor aveți.

întrebările venite așa 
telegrafic l-a făcut 
să zîmbească fi... tot 
telegrafic am primit 
răspunsul.

— Am venit in Va
lea Jiului in 1969 prin 
luna mai dintr-un sat 
al județului Bacău. De 
ce ? Am auzit că s 
ciștigă bine. Și mie-m 
place să fac treabă. 
Știam că nu e chiar 
ușor. Aici însă de la 
început am fost in- 
timpinat cu căldură 
și sprijin. Că le-am 
.explicat* de ce am

venit și dinții m-a 
înțeles. Am cerut să 
hu rez fn subteran. Mi 
s-a acordat încrede
re și-am fost înca
drat in rindurile gru
pei lui Dionisie Bart
ha. O mare cinste 
pentru mine, iar eu 
m-am străduit să res
pect aceasta. Am ajuns 
miner, acum am tot 
ci’-ini trebuie, totul din 
munca mea, să veni- 
ți la mine acasă...

Tinărul din fața 
mea, bine legat și to
tuși zvelt. înalt, ne in
vită parcă și cu o- 
cilii, l-am promis o 
vizită, dar mai exis
tau două întrebări ră
mase fără răspuns :

— Ce faceți in tim
pul liber ?

— Citesc mult, îmi

place, nu pn u pierd 
noutățile iar filmele 
de asemenea... Vreau 
ca tot timpul .să fiu 
la curent cu toate, să 
mă completez pentru 
că smini eu, e nece
sar...

— Planuri de viitor ?
— Să rămiti pe mai 

departe la această mi
nă cu perspective. Aș 
vrea să fiu... vetera
nul minei...

l-am promis o rein- 
tilnire și l-am urmă
rit cu privirea indrep- 
tindu-se cu ortacii 
spre puț... Un tinăr 
căruia munca i-a dă
ruit ambiții și satis
facții, un tinăr care 
trăiește prin muncă și 
muncește .trăind" 
munca...

Un tînăr, oarecare...

Pe o stiodâ vulconeono, om 
interpelat la Inlimplare doi ti
neri :

- Do unde veniți ?
— De fa bibliotecă.
— Dumneato, unde lucrezi, 

cum te numești și ciți oni oi ?
— Gheroiu Gri go re, 18 ani 

ți din iulie cind am terminat 
profesionala lucrez la mina Pa- 
roțeni ca lăcătuș.

- Răspunzi la viața de or
ganizație o U.T.C. ?

- Da, plătesc cotizațiile...
— Numoi otil ?
- Nu mi s-a cerut altceva, 

deosebit...

• ♦ •

Interviu
pe... stradă

Cme nu a avui senzația mi
rajului care in diminețile seni
ne a împresurat Valea ? $> cine 
nu a rămas extaziat atunci 
cînd. de după Paring, sulițele 
soarelui au izbit depresiunea cu 
lumină, acompaniată de cocoșii 
prezenți la „anunțul zorilor**».

Ciți au parte, oare, dc acest 
zhnbct matinal al Soarelui ?

Și cîți nu au parte ?...
Pentru ambele situații, credem 

că mulți 1 Am putea spune 
foarte mulți sau. cei mai mulți ’ 
Chiar dacă, încercînd să ne 
convingem, «argumentele** ar 
putea pleda pentru contrariu.

★
La F.S.H. Vulcan am inter

pelat doi tineri :

— Admirați răsăritul Soare
lui ? — am întrebat-o pe tînăra 
strungăriță Claudia Rîmboi.

— Bineînțeles, cind am prile
jul.

— Cind ați avut ultima dată

— Dar dumneata tinere loan 
Chișcă ?

— Eu la fel. tot din tren, că 
facem naveta, și cam tot în 
aceeași perioadă. In ultima vre
me însă la mașina de rectifi-

RITM COTIDIAN
un asemenea prilej ?

— Cred că prin luna septem
brie din tren, venind spre fa
brică am avut ocazia să admir 
un răsărit. In rest la ora cind 
soarele răsare eu sînt la 
strung... Nu am ocazii dese...

cat întimpin răsăritul...
I^a mina Lupeni o interpelăm 

pe tînăra muncitoare Varvara 
Vlădulescu — recepționeră i

— Cînd ați văzut ultima dată 
răsăritul soarelui ?

— Prin septembrie mergind 
spre mină. Și pină atunci toa-

— Vezi, hîc, a- 
mice ? Dacă, hîc, 
nu stăteam pînă 
acum, hîc, în res
taurant, mai ve
deam, hîc, minu
năția asta, hîc, de 
răsărit, hîc I...

tă vara in diminețile senine 
mergind spre lucru răsăritul mă 
„acompania", să zic așa...

Pe tinărul strungar Ion Iancu 
l-am întîlnit la Casa de cultu
ră „repetînd" rolul viitoarei* 
piese în care va juca...

— De multă vreme — ne-a 
zis — n-am văzut un răsărit. 
La ora cînd răsare soarele cu 
„discut cu strungul", deci...

Situațiile ar putea continua 
tot astfel. Fără să mai adău
găm că mulți iubitori ai răsă
ritului sînt în adînc și trimit 
în întîmpinarea soarelui cărbu
nele...

Dar, mai există o situație, 
cînd .unii1* nu au parte de 
mirajul răsăritului.

— Prezintă vreun interes a- 
sistența la un răsărit banal ? 
ne răspunde printr-o întrebare 
Tibi... celălalt nume nu și-1 
.destăinuie" din motive lesne 
do înțeles. M-am prins ce vrei 
amice ! (Sîntem amici cu o di
ferență de aproape 16 ani 
E o întrebare atît dc inutilă 
pe cît e și numele meu...

Intr-adevăr...
Pe tînărul Ionel Vintilă l-am 

„întîmpinat" la „Cafe-bar“ cu 
aceeași întrebare :

— Nu rețin. Dc fapt orarul 
meu de trezire e in jurul orei 
9...

Avea dreptate. Dar nu știa 
că mai cunoaștem și motivul : 
Pînă la 2—3 noaptea consumă 
partide de „66“ și poker, iar 
după ora 9 „țâșnește* în „Cafe- 
bar" la „dres"... împreună cu 
.colegii" pe caro nu-i mai a- 
mintim.

★
Pe cînd și din partea lor un 

„zîmbet* spre soarele răsare?!!

DMo iii ulă midia 
molie lîtst la Iii...

.Și cile flori dau în zadar/Parfumul lor subtil 
și rar/In taină și-n singurătate..."

Aceste stanțe ale lui Baudelaire m-au condus 
deunăzi, spre locuința unei fete a cărei nume și 
profesie nu au importanță, cu atît mai mult, cu 
cît nu mi-a devenit interlocutoare pină nu i-am 
promis aceasta.

Importanța în schimb e cu totul alta.
Cînd am cunoscut-o la locul de muncă, cu o 

vreme în urmă, afabilitatea ci bine cintărită nu 
coincidea nici pe departe cu cea din viața parti
culară. Comportamentul dezinvolt, firesc de la 
serviciu ; l-am observat în netă contradicție cu 
cel din „orele ei libere" (amănunt curios, rapor
tat la .cunoștințele" mele făcute pe teren și care 
sînt... invers !).

După ce mi-a „explicat" că astfel s-a obișnuit 
am întrebat-o :

— Și va mai dura mult închiderea in .turnul 
tău de fildeș** ?

— Nu știu. Faptul că, după o prietenie de doi 
ani, el a plecat repartizat în alt colț al țării și 
primul semn dc viață a fost o vedere prin care, 
pur și simplu mă anunța că s-a căsătorit, nu 
m-a decepționat atît, cît m-a făcut să compăti
mesc un om care n-a fost dccît un laș. Ce nu-mi 
pot ierta, e lipsa mea de „interceptare" a inten
țiilor lui. Intre noi a fost o prietenie firească pe 
care o doream închegată doar după repartizarea 
lui... Bineînțeles că între timp ne-am ajutat 
— fie-mi îngăduită confesiunea — el moral, cu 
material. Nu atît cît să am regrete, dar suficient 
ca să nu mai doresc o .repetare". Ai fost vreo
dată amăgit în acest sens? Să îți fie jenă de 
tine că ți-ai împărtășit planurile de viitor unui 
intrus ?

— Și mai emiți pretenția unei „încrederi" pe 
mai departe ?

— Din ce în ce mai mult. In oameni trebuie 
să ai întotdeauna încredere.

— Eu nu cred. Și dincolo de această perdea, 
multe gîndesc la fel..

★
Și dincolo de toate acestea ?...

- Cine c secretarul organi
zației U.T.C. Io mină ?

- Nu-I cunosc și nici nu știu 
cine e. Cunosc doar pe secre
tarul sectorului nostru, pe strun
garul Petric.

- Mulțumesc !
(Se poate oore din iulie să 

nu se fi ținut la mina Paroșeni 
o adunare cu toți membrii sou 
măcar o acțiune ?!...)

★

- Eu mă numesc losif Cuge- 
reonu, am 19 ani și sint lăcă
tuș la mina Vulcan. Dacă veni 
vorba de U.T.C. eu vreau so 
zic că pe secretarii nostru il 
știu dar nu-i prea știu... activi
tatea. Aceasta cu precădere in 
ce mă privește. Iubesc mult 
sportul și-l practic, adică aș 
vrea... Dar nici o acțiune in 
acest sens din partea organi
zației. Ci promisiuni. La o șe
dință cu sportul am invitat pe 
tovarășul director și tovarășul 
secretar al U.T.C. să ne știe 
greutățile și să aflăm cind vom 
vedea acea bază sportivă din 
Vulcan. Dar n-au venit. Și u- 
teciștii vor să știe, să se orga
nizeze în muncă patriotică vo
luntară, dar...

Dor ce ?

Pagină realizată dc

fon LICIU

FETELE DESPRE BĂIEȚI... Șl BĂIEȚII DESPRE FETE

n

y

• « •

Nu rareori. împrejurările ne interpun pe spirala unde 
iși au debutul enigmele, unde începe virsta întrebărilor, 
unde se nasc controversele și visurile prind aripi... Și, poa
te nu greșim să avem certitudinea că, pe această spirală 
începe „mobilarea* spirituală a corolei vieții... Aici, și de 
aici încolo se pregătește celălalt om — omul de miine... Și, 
în mintea fiecărui tinăr — fată și băiat — apar fie haotic 
sau ordonat, dorințe și pretenții : ELE, CUM VOR SA FIE 
EI. EI. Cl M VOR SA FIE ELE...

In acest sens ne-am permis să recurgem la un sondaj 
de păreri printre fete și băieți. Prezentăm în limita spa
țiului citeva cazuri mai semnificative.

Rodica Enache

Pe tînăra Rodica Enache din 
Petroșani (18 ani, muncitoare la 
secția de panificație nr. 3 Vul
can) am interpelat-o înrtrep- 
tîndn-se spre Liceul seral :

— Ce părere aveți despre 
băieți ? Ne referim la cei în 
mijlocul cărora vă petreceți 
majoritatea timpului.

— Oh, dacă-i vorba de aceș
tia. minunată ! Colegii de mun
că mă înconjoară cu atita căl
dură iar cei din clasă — o par
te fiind chiar cei cu care lu
crez — sint foarte buni, atenți 
șl gata oricind să-ți vină in a- 
julor.

— Cum ați dori să fie prie
tenul dv. ?

— Dacă ar avea calitățile a- 
mintite ale colegilor de mun
că și școală nu ani pretenții 
în plus. Dar, deocamdată vreau 
neapărat să termin liceul. Do
resc să mă specializez în me

seria pe carc-am ales-o prin
tr-o școală superioară. Doar și 
fetele sint capabile...

La F.S.H. Vulcan am sur
prins-o la începerea schimbu
lui 2 po tînăra Maria Erkedy 
(20 am, strungăriță). I-am a- 
dresat aceeași întrebare privind 
părerea ei...

— Părerea încă despre bă
ieți ? In general bună. Sint 
amabili, buni, săritori și aceș
tia mai ales, sint colegii mei 
dc muncă. Despre cei obrazni
ci care fluieră după fete nici 
nu mă obosesc să-mi formez o 
părere...

Maria Erkedy

— Cum doriți să fie priete
nul dumneavoastră ?

— Am un prieten care, deo
camdată c așa cum doresc: 
statornic, politicos, harnic...

— Vreți să adresați citeva 
cuvinte tinerilor prin inter
mediul ziarului nostru ?

— Da. Să fie băieți adevă- 
rați cu toții și să ne-o demons
treze prin munca lor și prin 
tot ceea ce fac...

Maria Elekeș

— Lucrînd în comerț ne răs
punde tînăra Maria Elekeș de 
la O.C.L. industrial, am avut 
tangență cu mulți tineri, deci 
părerea mea poate fi generală 
sau statistică, dacă vreți.

— Cum adică... statistică !
— Simplu. Aș putea zice că 

doar 1 la sută clin băieți sînt 
politicoși și amabili...

— Nu exagerați ?
— Nu exagerez nici dacă 

spun 1 la două sute... Nouă 
celor din comerț ni se cere 
o mare solicitudine dar foarte 
rar in acest sens am fost „aju
tate" de tinerii clienți...

— Le transmiteți ceva prin 
acest intermediu ?

— Eventual să reflecteze la 
acest procentaj...

Cu eleva Maria Birlca din 
Lonca (clasa XII a liceul l’c- 
trila) am făcut cunoștință la 
Casa dc cultură cu ocazia lec- 
lurării unei piese de teatru 
în care avea un rol... Am aflat 
că e și în clasa do teatru a 

profesorului Al. Jclcs de la 
Școala populară dc artă...

— Dacă mă refer la băieții 
cu care am tangență, la cine
ma, in sala de teatru, la biblio
tecă, inclusiv colegii — nc răs
punde Maria B. la prima noas
tră întrebare, înseamnă că nu 
pot avea dccît o părere bună. 
Și bineînțeles că in acest me
diu n-am avut ocazia să cu
nosc tipul celorlalți despre ca
re încă nu-mi pol forma păreri. 
Băieții despre care se vorbeș
te urit, au probabil, o natu
ră aparte (!)...

(l-am împărtășit tacit, bănu
iala...)

— Cum doriți să fie priete
nul dv. ?

— In primul rind inteligent, 
să iubească munca, cultura și 
dacă se poate, frumos. Aș re
nunța insă la ultima trăsătură 
dacă ar iubi muzica, teatrul, 
pictura..»

— Ținind cont că cele ce de
clarați vor fi înserate în co
loanele ziarului nostru aveți 
ceva de transmis, pe această 
cale tinerilor ?

— Da. Să se dovedească vir
tuoși, să creadă și să spere. Să 
creadă in ceea ce este nou și 
bun și să spere in ideal, in sco
pul propus spre realizare.

Maria Birlea

Majoritatea părerilor fetelor 
despre băieți sînt parcă aduse 
la același numitor. Aproape 
coincid. Dincolo de inocența 
răspunsurilor se ascund însă 
tendințe originale despre des
coperirea marii geografii a e- 
xistenței.

Sondajul nu este sinonim cu 
o certitudine.

Cornel Răducanu

Cugetul vîrslelor — indiferent 
dc virstă — are dreptul să-și 
întindă aripa spre perspectivele 
vieții. Nimic nu se anticipează. 
In existența biologică, socială 
și spirituală primează factorii 
care exclud incertitudinile !

In talerul vecin al acestui 
dialog cîntărcsc însă confesiu
nile băieților. Și băieții au cu- 
vîntul...

— Despre fete ?... Am mul
te de spus — îmi răspunde 
Cornel Răducanu (23 ani — 
student anul 2 subingincri).

— Bineînțeles despre fele 
discutăm !..

— Ca tinerii, poate prea din 
aiurea, am îndrăgit o fată. Eu 
eram lăcătuș și seralist in cla
sa a I.\'-a. Idila noastră era 
firească. Eu am plecat in ar
mată. Ea m-a „alimentat" eu 
scrisori pe care in puritatea 
men le credeam sincere. Deza

măgirea nu a intirziat. întors 
din armată am aflat vestea tris-
tă : „M-am căsătorit. Ți-am
scris frumos să-ți fac armata
mai ușoară".

— Dumneavoastră ce părere
aveți ?

— Păi... Eu sînt cel care fac 
confesiunile ?....

— Atunci, iată-mă și-n altă 
ipostază : Am cunoscut o fată 
intr-o sală de dans a unei Ca
se dc cultură. Mi-a plăcut. Tre
buia să legăm un dialog. De
cepționat de prima „ocazie" am 
încercat să mă salvez cu o min
ciună. Mărturisesc. I-am lăsat 
fetei impresia că aș fi student. 
Minciuna insă avea să mă cos
te pe mine. Cind fata a aliat 
adevărul, că de fapt, nu sint stu
dent mi-a intors spatele. Cli
pa aceea a însemnat pentru 
mine punctul final a unei „idile 
fictive" dar și începutul nou
lui meu țel : Facultatea.
- Și?...
— Și totuși nu renunț la sin

ceritate. A renunța Ia aceasta 
înseamnă a renunța Ia idealu
ri...

— Le transmiți ceva fetelor 
prin intermediul ziarului ?

— Da. Mai multă sinceritate 
și să trimită băieților fotogra
fii frumoase care să nu ie „des- 
inintă" niciodată...

Prezent in dialogul nostru

Virgil Nengoe

este și electricianul Virgil 
Neagoe — responsabilul grupei 
sindicale a F.P.L. Petroșani.

— Să fii responsabil sindical 
înlr-o întreprindere in care fe
tele reprezintă majoritatea... 
și dintre toate acestea să-ți 
alegi una !...

— Și ați ales-o, totuși ?
— Da. Și poate vă va sur

prinde, prietena mea nu apar
ține colectivului despre care 
vorbim.

— De ce ?
— Pentru că acest „de ce* 

il dictează numai suflctul„.(!)
— Transmiteți ceva colegelor 

prin intermediul coloanelor 
noastre ?

— Da, sănătate multă...

Gicu Popescu

— Despre fetele pe care le 
cunosc am o părere bună, ne 
răspunde tînărul Gicu Popescu 
(23 ani strungar F.S.H.).

— înseamnă că dialogul nos
tru se poate opri aici ?

— Da. Insă nu înseamnă că 
prin aceasta am spus totul. 
Părerea mea poate fi discu
tabilă. Și dacă m am referit 
la fetele pe care le cunosc, a- 
cestea sint colegele mele de 
muncă despre (arc nu pot avea 
o altă părere decît bună, piu 
sată de considerația mea...

— Le transmiteți ceva ?
— Da. Să fie pe cît de conști

incioase și serioase pe atît de 
înțelegătoare — calități care 
sper, le dorește fiecare...

Ionel Arad

Pe inginci ul Ionel Arau (24 
ani, sectorul IV E. M. Uri. uni) 
l-am interpelat în autobuzul de 
Uri ca ni — Petroșani.

— Fie și din mers, ce păre
re aveți despre fete ? .’

— Despre fete? Bună!..,
— Se pare că rămîncți in 

dubiu ?...
— ...Fiindcă fetele sînt in e- 

gală măsură sincere, dar tot pe 
atit de nesincerc.

— Vă susțineți afirmația?...
— Aș minți dacă aș afirma 

că sint un specialist. Adevărat 
este că unele fete m-au deza
măgit.

— înseamnă că în concluzie 
ați făcut o alegere bună. Așa
dar cum este prietena dv. ?

— Așa cum îmi place mie. 
Prefer să-mi închipui că n-am 
greșit, că nu voi avea dezamă
giri.

¥

Dialogul nu p(esupune comen
tarii. Ar fi preo complicat și am 
fi obligați să facem risipă de pă
reri și opinii. Certă rămine numai 
opinia sănătoasă. Dincolo de o- 
litudine și conjunctură rămine 
sufletul. Și sufletul rămine atît 
de dificil. Așadar șl prezentul 
dialog rămine deschis.
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„Avem

toate premisele..."
Ionic Bbalajclc. ca minerii 

poală munci din plin.
O alții concluzie este acera 

că s-a confirmai justețea cal
culelor noastre privind capa- 
citalen de transport pe puț. 
In condițiile unei discipline 
riguroase, folosindu-se inte
gral fondul de timp al pu
țului. putem extrage la timp 
întreaga producție planifi
cată.

In sfirșit s-a dovedit incă 
o dată că minerii noștri, ca
drele noastre tchnico-inzine- 
rești. întrecut nostru colec
tiv este pătruns de n înaltă 
responsabilitate, că dispune 
de o mare capacitate' crea
toare. că este hotărit să fo
losească plenar această capa 
citate, că știe să-și organizeze 
bine activitatea, să respecte 
disciplina.

— Nu v-a încercat nici
odată sentimentul îndoielii, 
al neîncrederii in reușită ?

— Să fiu sincer, am avut 
temeri. Susțin și ai um. cu 
loatâ fermitatea că trebuie 
să acordăm cea mai mare a- 
tenție organizării producției 
și muncii, că trebuie să în
tărim foarte mult controlul, 
sâ sporim exigența pentru că 
unii mai sini tentați sâ lase 
lucrurile să meargă in voia 
soartei. Trebuie să punem to
tul la punct in așa fel incit 
nici o brigadă, nici un sec
tor să nu poată veni cu jus

tificări pentru o eventuală 
nerealizarc a planului.

— Și acum, care este pă
rerea dumneavoastră despre 
perspectivă ?

— Intimidarea face ca ex
perimentarea programului re
dus de lucru să se desfășoa
re in condițiile cind ne pre
gătim intens pentru trecerea 
la ritmul de lucru prevăzut 
pentru anul viitor. Experi
mentarea noului program 
sporește posibilitățile ca e- 
fectuarca acestei treceri să 
se facă în condiții optime. 
Dacă vom asigura aprovizio
narea locurilor de muncă așa 
cum am început — și nu a- 
vem nici un motiv să dăm 
înapoi ! — prin organizarea 
lucrului in 4 schimburi a f» 
ore se asigură o folosire mai 
deplină a capacităților de 
producție și a utilajelor, a 
fondului de timp. Iar oame
nii. muncind efectiv la fron
tul de lucru își vor folosi 
mai rațional forțele, vor pu
tea să devină mai produc
tivi. întăresc coca ce am spus 
și in adunarea activului Co
mitetului municipal de partid 
care s-a ținut zilele trecute : 
noi considerăm trimestrul IV 
ca o perioadă de pregătire 
intensa pentru anul 1972. că 
vom munci în așa fel incit 
să preintîmpinăm in viitorul 
an situațiile similare cu cea 
din perioada trimestrului III 
din acest an, cind nu ne-am 
putut îndeplini planul.

P. S. In cursul zilei do ieri, cînd se redactau aceste rînduri, 
am primit la redacție următoarea comunicare din partea 
directorului minei Uricani :

.Ceea ce v-am relatat ieri, s-a adeverit. In cea de-a 
doua zi de experimentare a programului redus de lucru in 
subteran, mina și-a îndeplinit planul, realizind și o modestă 
depășire : CIRCA 100 TONE 1N PLUS. Vă rugăm, dacă c 
posibil, să evidențiati in ziar următoarele brigăzi : Samoilă 
Pecs. Traian Pop și Jenică Năstase din sectorul II, loan 
Trifan și Gheorghe Scorpie din sectorul I, Vasile Mano- 
lache și Mihai Ccucă din sectorul III, care au muncit exem
plar și cărora ținem să Ic aducem felicitări și mulțumiri".

Ceea ce și facem !
C. M.
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Acfiune de donare
a sîngelui

In ultimele zile, la Exploa
tarea miniera Lonca. din ini
țiativa comitetului de partid și 
cu sprijinul organizațiilor de 
grupe sindicale și al comitetu
lui U.T.C. al minei, a avut loc 
o acțiune consacrată sporirii 
numărului de donatori onori
fici de singe. S-au prezentat 
peste 50 de salariați, din ca
re, în urma examenului me

dical, 43 dintre ei au fost gă
siți apți pentru donare. In frun
tea acestei acțiuni de profund 
umanitarism s-au prezentat 
muncitorii Gheorghe Mora, Va
sile Velea, inginerii Iosif Kel- 
lemen, Ștefan Robu, Aurel Mar- 
han, maiștrii Ștefan Apetri- 
chioaie, Nicolae Caraconcea și 
funcționarii Edita Borșa și 
Gheorghe Prcdoiu.

încredere în forțele proprii
(Urmare din pag. 1)

Liniște aproape incredibilă, 
spartă din cind în cind de tra
diționala urare minerască spu
să în treacăt de cite-un ortac. 
Fețele celor din schimbul IV 
sînt acelea de dinaintea mari
lor bătălii. Grupuri, grupuri 
oamenii fumează țigara dinain
tea intrării in șut. La această 
țigară găsim și pe Vasile Cu- 
relea. Alexandru Lazăr și A- 
dalbert Șimon de la sectorul 
II, brigada lui Stan Constan
tin.

— Ce părere aveți în legă
tură cu introducerea schimbu
lui de 6 ore efectiv la frontul 
do lucru ? i-am întrebat. ..încă 
de cind am auzit că la Paro- 
șeni s-a introdus spre experi
mentare lucrul în patru schim
buri a cîte 6 ore — ne mărtu
risește Alexandru Lazăr — not 
am început să ne gînd.m că 
n-ar fi rău ca metoda să se ex

tindă. Ne dădeam seama de 
multiplele sarcini ce reveneau 
colectivului, dar și de avanta
jele cîștigării a două ore pe 
zi în favoarea odihnei".

„Ca primă impresie, căci încă 
nu mi-am cimentat o părere — 
intervine Vasile Curelea — vă 
pjl spune că schimbul <5e 6 
ore cere o mai bună și o mai 
ritmică aprovizionare cu mate
riale și, în același timp, un 
mai bun transjxîrt al produc
ției. Vedem îmbunătățiri, față 
de perioadele anterioare, dar 
se mai pot face destule. In 
rest... Noi n-o să ne facem de 
rîs 1

★

Sentimente stenice, de încre
dere în posibilitățile proprii, 
ale ortacilor, ne-au împărtășit 
toți cei pe care i-am cunoscut 
în această noapte, în bărbă
teasca încleștare cu muntele.

Pentru prinsa oara in
(Urmare din pag. I) 

prafață- zeci de vagonete de 
cărbune. Supraveghetorul Vîlcu 
Sfîrloagă nu mai prididește cu 
cuplarea plinelor și a goalelor 
în convoiuri ce vor vedea cît 
«ic curind lumina zilei.

„Aici, la noi, munca nu-i u- 
șoarâ, dar acuma cînd știm că 
prugramul e redus, parcă nici 
nu-ți vine să te oprești. Uite 
că n-au trecut nici trei cea
suri de șut și am cuplat vreo 
sută de pline, mărturisește o- 
mul sub ochii căruia rodnicia 
dm «dineuri .trecea in revistă" 
cu o repeziciune net superioa
ră schimburilor anterioare, și 
asta, tocmai acuma, in „IV" 
cind mai toți credeau că ne 
apucă somnul".

In stratul 15, ce aparține 
aceluiași sector II, aceleași co
menzi autoritare, dar priete
nești, ale inginerilor Solga și 
Cornel Mureșan dau drumul la 
cea de-a doua tură a goalelor. 
In front ortacii din brigada 
lui Augustin Asmarandcj nu 
iartă nimic abatajului cu front 
lung. Cu chipul pătat dc sudoa
re, ștergindu-se din cînd in 
cind cu mineca de la cămașă, 
Constantin Buzilă, șc-f de 
schimb, dirijează .primii pași" 
ai cărbunelui extras în pri
mul său schimb de 6 ore,

schimbul IV. ..Mi s-a spus la 
intrare că dacă voi da astăzi 
70—80 de tone e bine. Uite 
că am toate șansele, să dau 
chiar inai mult și zău nu cre
deam. Explicația ? Toate merg 
bine și noi sîntem mai odih
niți. Cind știi că stai aici în 
front numai 6 ore. lucrezi mai 
cu poftă, mai cu spor. Acum, 
sinceri să fim, avem și o am
biție. Ne-am zis noi așa : ce-ar 
fi băieți ca azi să fie mai bun 
schimbul ca pînă acum ? Pînă 
la această oră am dat 38 tone 
peste norma ce o aveam pe 8 
orc. De ce e bine acuma ? Pen
tru că avem și noi mai mult 
timp liber. Totul ne este mai 
ușor. Timp de odihnă, de în
vățat, de distracții. Ei, și ne-am 
zis noi, dacă partidul se în
grijește de noi, hai să dăm 
cărbune cît mai mult".

Cuvinte simple, cuvinte de' 
mulțumire la adresa aceluia 
ce a făurii o viață fericită mi
nerului de azi.

Cele 6 ore au trecut. Șutul 
a fost prea scurt, părea să 
spună unul din mineri. Și to
tuși în schimbul IV, peste 250 
de tone de cărbune au fost ră
pite adincului. Adică, tot atî- 
tca cite dădeau ortacii lui 
Gheorghe Codrca și Augustin 
Asmtrandei în schimburile bu
ne de 8 ore. Pe una din ga-

Conul» iul executiv al Consi
liului popular orășenesc Petrila 
organize ii o tombolă cu im
portante rișliguri in obiecte 
(frigider, ar.ignze, covoare, cea
suri etc.).

rină în prezent, au fost cum
părate de către locuitorii ora
șului un marc număr dc bilele.

Tragerea „lozurilor" cîștigâ- 
toare, după cum am fost in
formați, va avea loc in ziua dc 
26 decembrie, la ora 10. în sala 
clubului sindicalelor din loca
litate.

♦
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In
întîmpinarea

Zilei
tipografilor

Colcctivul subunității noastre 
întîmpină ziua tipografilor cu 
frumoaso rezultate în muncă. 
Sarcinile de plan pc 11 luni 
au fost realizate în proporție 
de 101,9 la sută, iar produc
tivitatea muncii depășește cu 
1,3 la sută pe cea planificată. 
Printre făurarii acestor succese 
amintim pe Alfred Bohnc, Vie- • 
tor Wcrschansky, 11 ie Tismă- 
naru, Nicolae Marinescu, Lcnu- 
ța Sobcși, Maria Civilu, Ag
neta Mihai, Andrei Meister, Va
lentina Oprea, Ida Cociș, Ro
zalia Gyorf.v și ceilalți cărora 
în semn de prețuire pentru 
munca depusă lc dedicăm aces
te rînduri cu prilejul Zilei ti
pografilor.

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf
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17.30

18.30

19,20

Emisiune în limba ma
ghiară.
Tenis : Turneul rampio- 
nilor. înregistrare <lc Ia 
Paris.
I 001 dc seri : Creionul 
fermeca! — ,() intim
idare in munți". 
Telejurnalul «le scară. 
Reflector.
Tinerii despre ci înșiși. 
Telejurnalul dc noapte. 
Tenis : Turneul campio
nilor. înregistrare <!<• In 
Paris.

CARTEA PE CARE ATI ASTEPTAT-0
365 DE ZILE!

1972

Cadoul pa car» H căuteți pentru familia și prietenii U*

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Jiul „U" Craiova 3-0
Zicea Mircea M loiwscu (în 

..Spojlul'), în avancronica f-a 
la .ziua con mai lungă" — mn 
numii clapa a XI V-a —, că 
•Jiul, acasă, nu știe ee-1 mila, 
adăugind că oltenii totuși ar 
putca .. sâ-i înduplece . pe-ui 
noștri" măcar pentru un punct. 
Nu. categoric nu, cum au jucat 
ieri la Petroșani universitarii 
lu, f'ernăianu, cum au jucat 
ieri devii lui Eugen lordache, 
scorul (în cel mai nefericit caz 
pcn-lru gazde .și în cel mai fc 
ricll caz pentru oaspeți) nu 
putea fi decît cel înregistrat 
pc tabela de marcaj, i fluie
rul final a> nrbilrulul V. Pă- 
dureanu.

Desfășurînd. cu excepția u- 
nor m urle perioade dc inex
plicabilă acalmie (în -.-are, sub 
fulgii deși de nea. ne gindeum 
hi eficiența acțiunilor ofensive 
din partida cu ..U* ( luj), un 
joc ofensiv, cu orientare direc
tă pe poartă, cu șarje dc in
dubitabilă finețe, sufocîndu-și 
adversarii printr-o continuă 
hăituiala, Jiul a reușit să cîș- 
tige detașat o partidă dificilă 
în fața unor adversari care, 
dc-a lungul anilor, au venii la 
Petroșani cu veleități la punc
te. Li atuurile jucătorilor noștri 
în acest meci s-a adăugat și- 
jocul dezorientat. lipsit de 
claritate și forță, al studenților 
crai ’ veni care, după o ă re re a 
noastră, au făcut ieri cea mai 
slabă partidă p lor la Peiroș.ini 
din ultimii ani- Scorul înregis
trat ne sprijină afirmația 1

Să derulăm, cu încetinitorul.
e 

de
filmul meciului. începutul 
calm, explozia așteptată 
spectatori întârzie, asistăm la 
un joc la mijlocul terenului, 
lent, o tatonare de care parcă

< ȘTEFAN NAGY, LU
PENI. Pentru a se putea lua 
în considerare la calculul 
pensiei timpul cît ați lucrat 
la firme particulare, este ne
cesar să faceți dovada că în 
acea perioadă ați cotizat la 
fosta Casă dc asigurări so
ciale. In acest scop, adresa- 
ți-vă Ministerului Muncii, O- 
ficiul de Evidență a Docu
mentelor de Asigurare, Bucu
rești, furnizîndu-i, pentru u- 
șurarea id&ntificării, date cît 
mai complete privind firma, 
localitatea, perioada angajării 
etc.

< ILEANA HAMZ, PE
TROȘANI. întreprinderea ci
nematografică Deva, nc in
formează că controloarca de

RADIO
JOI 9 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Dc-a lungul Dunării cu 
cîntec și joc; 10,30 Clubul că
lătorilor: 11,00 Buletin de 
știri: 11,15 Din țările socia
liste; 11,30 Corul Radiolele- 
viziunii: 12,00 Discul zilei; 
12,30 Intîlnirc cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni: 15,00

Răspundem cititorilor
bilete Viorica Popescu, de la 
cinematograful " 
vinovată de 
necuviincioase 
spectatori, a fost pusă în dis
cuția colectivelor celor două 
cinematografe din Petroșani. 
Totodată i s-a pus în vedere 
că, în caz dc recidivă, va fi 
sancționată corespunzător cu 
prevederile Legii 1/1970, pri
vind organizarea și discipli
na muncii în unitățile socia
liste dc stat.

.Republica", 
comportări 
față de

prinse, a rezultat că eronat 
vi s-a aplicat reținerea chi
riei majorate din salariul pe 
lunile martie — mai 1970. 
Ca urmare, prezentați-vă la 
sectorul I.G.L. Petrila, pen
tru restituirea sumei de 570 
lei.

salisfacerca serviciului mili
tar, primesc concediu) de o- 
dihnă in anul reîncadrării lor 
în producție. Intrucît din 
scrisoarea dv. rezultă că în
truniți această condiție, a- 
veți dreptul la un concediu 
dc odihnă calculat proporțio
nal cu perioada mai — de
cembrie a. c.

IU1JU- LE NC. YEL;—PE
TRILA. Din cercetările îhtre-

< VINTILĂ CATOGEA, 
URICANI. Precizările nr. 
2 036 ale Ministerului Mun
cii, cu privire la aplicarea 
Legii nr. 26/1967 prevăd că 
angajații încadrați în muncă, 
în termen de 90 zile după

> GH. S., LUPENI. Cunos- 
cînd că copilul la care vă re
feriți este în vîrstă de 15 ani 
și 10 luni, considerăm că nu 
mai este cazul să faceți de
mersuri, pe cale judecăto
rească, pentru schimbarea 
beneficiarului alocației de 
stat, tatăl, de care, după cum 
reiese din scrisoare, nici nu 
sînleți divorțată.

t

I
l
ț t

■N
Buletin de știri; 15,05 Tribu
na radio: 15,25 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Radiocabinet de infor
mare și documentare: 17,00 
Antena tineretului: 17,30 Re
frene de Grigore Florian și 
Titel Popovici; 18,00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Romanțe cu Do
rina Drăghici: 21,00 Revista 
șlagărelor: 21,45 Din lirica 
populară — melodii și ver
suri; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); .24,00 
Buletin de știri: 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

noastrăRedacția
face cunoscut cititorilor că

SE POT REÎNNOI 
ABONAMENTELE

LA ZIARUL

„Steagul roșu" ■
i

Ziua preparatorilor

pe aiuri 1972.
Asigurați-vă din timp abonamentul 

!a ziarul dv. prefera*.
cinsti rezul- 
acest an de 

con-

In dorința de a 
țațele obținute in 
colectivul întreprinderii, 
ducerea preparației Petrila, îm
preună cu comitetele de partid, 
sindicat și U.T.C. 
sărbătorirea .Zilei 
lor".

Cu acest prilej,
11 decembrie a.c.,

în ziua de 
la clubul

muncitoresc din localitate, se 
va desfășura, începînd cu ora 
18, un bogat program de acti
vități cultural-sportive și dis
tractive închinate preparatori
lor care, prin munca lor de zi 
cu zi. înnobilează cărbunele ex
tras din minele dc la Petrila 
și Lonea. Prin conținutul ei 
tematic, această acțiune se în
scrie în rîndul manifestărilor 
educaționale organizate în spi
ritul măsurilor stabilite de 
Plenara C-C. al P-C.R. din 3—5 
noiembrie 1971.

Tovarăși mineri, constructori, metalurgiști, 
textiliști, forestieri, salariați din toate unitățile 
economice și instituțiile din Valea Jiului

y

leriile direcționale, primul, nc 
întîmpină oarecum nerăbdător 
să afle rezultatele tovarășilor 
săi de muncă: „Toate bune", 
veni prompt răspunsul. Zîmbe- 
tul se așterne pe chipul șefu
lui de brigadă. „Știți, aveam 
temeri. Noi, în primul schimb, 
nu am strălucii. Deh, acomo
darea. Dar dacă ai de toate, 
totul merge bine-, și comunis
tul Codrea își reluă drumul 
spre abataj. Urma cel dc-al 
doilea șut de 6 ore. La supra
față vestea succesului celor de 
Ja .11" s-a răspîndit cu repe
ziciune. Inginerului Solga îi 
sînt adresate primele felicitări i 
schimbul IV, primul din isto
ria aninosenilor și a altora, a 
fost „schimbul victoriei" în sec
torul condus de inginerul Vic
tor Ghioancă.

— Binevenită măsura parti
dului pentru reducerea schim
bului în subteran la 6 ore, ne 
mărturisea ing. Solga, și mul
țumirea se cere manifestată 
prin cărbune cît mai mult. 
Este necesară însă o atenție 
continuă din partea factorilor 
ce răspund de bunul mers al 
minei, o conlucrare fericită, 
pentru a nu interveni nimic 
care să frîneze fluxul produc
ției. Și apoi toate vor fi Ininc.

©•©©©••«se®

SPITALUL 
UNIFICAT 

PETROȘANI 
face cunoscut că începînd cu 
dala de I ianuarie 1972 de
vine vacant postul de

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sini 
cele prevăzute în Il.C.M. 
2 351/1969.

Candidați! se vor adresa 
direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani, piuă la 20 decem
brie 1971.

uitasem permite oaspeților să 
nc consolideze înli-un istein 
.4—3—3“ elastic, cu Do-.uise 
„țîșnind" mereu în sprijhwi lnî- 
Oblemrnco. Ihipă re, în mi 4. 
1,) o lovitură )ib< r;î a lui Tonca 
Nalrfln i| întinde |,t maximum 
pe Oprea, făclndu-nc s;î sperăm 
declanșarea „robinetului" marii 
ofensive, ne mn’țumim in con
tinuare, să înregistrăm areciși 
stereotipic n acțiunilor Jiului, 

elași j<x’ (ic'.iruetiv ah noului 
cuplu dc fundași centrali cra- 
iovean, Tacoi-Saincș, întrerupt 
eu < îteva pătrunderi singulare, 
fără șanse dc izbîndă. ale iui 
Cotormani și Mul(cscu. $i jo- 
cui acesta dczlînai, frînt în 
permanență în cele două calc
uri, continuă, făcînd să încol
țească în inimile petroșănenilor 
simburcle deziluziei și determi- 
nînd intensificarea „sonorului" 
galeriei oltene. Nimic deosebit 
dc semnalat pînă în min 25. 
în afină poale de... înlocuirea 
lui l'rmcș (șters și lipsit de in
sistență) In min. 20. cu favon 
tuj suporterilor de la I M l’. 
Făgaș.

...Jiul apasă 
In două minute 
c.inlii Mulțcscu 
mul, cu rcucție 
al doilea șutind 
cil) dau tunul unor acțiuni per
pendiculare pe poarta adversă, 
infiripînd speranțe și trezind 
spiritul co i n b i n a t i v -con sir uc li v 
al întregii echipe-gazdă. Peste 
numai două minute, Cotormani 
face o cursă spectaculoasă pe 
extrema dreapta, centrează și 
Dodu reia puternic o minge, 
respinsa în extremis de Samcș. 
In min. 30, Cotormani șutează 
violent pe lingă bară. O fază 
frumoasă se consumă în min. 
36. pe „ruta" Stoian-Mulțescu- 
Naidin, ocazia lui Naidin de a 
înscrie cu că pul (după o prea
labilă vizare a colțului porții 
craiovene) fiind destrămată de.. 
imprecizia e><l''cmului stin
gă jiulist. Prima zvîcnire mai 
de efect a oaspeților a notăm 
în min. 38. cînd Martinovici 
„fură" un balon lui Tonca, a- 
junge în careu, trage d ar Suciți 
apără. Oltenii încep .să j. vina 
ceva mai „agresivi" (Ștokcr îl 
„ține" in min. 40 pc Țarâlungă 
care scăpase de sub suprave
ghere). Și vin cele două minute 
„fierbinți". In min. 44, Ștokcr 
trimite balonul în „adîncime", 
Naidin îl „vede" pe Mulțescu 
gata pregătit pentru un spripț 
scurt, îi pasează și acesta 
păcălește agil ultimul adver
sar, pe portarul Oprea, văd i
surprins de rapiditatea fazei,

ix- accelerator. 
(25 -și 26), ala- 
și Stoîan (pri- 
inceută, cel dc 
din unghi difi-

înscriind. E 1—0 și preocupați 
<l< ... nouirc.j amănuntelor fazei 
dc deschidere a scorului ne 
..trezim" infr-o explozie de en
tuziasm. Trecuseră 15—20 de se
cunde și tabela de marcaj es'e 
modificata. O minge deiulun'â 
pornita de la Naidin este ,p’t- 
hicratâ" excelent de Făgaș: 

-2—0.'Pauză...
I o reluare, Cernăianu trimi

te în teren pc Papuc In local 
lui Oprea. autor de erori ‘i 
ambele goluri. Jiulișth joacă 
dezinvolt, degajați acum total 
dc „corsetul" emoțiilor incxpli- 
cabiic. Cotormani lese în reli
ef prin insistența cu cane emi
tă poarta (min. 46 și 54), linia 
mediană n craiovenilor, în ver
vă pînă la înscrierea golur - 
lor. eaVle dintr-odată. Trece o 
per ioadă lungă, pînă (n itrn 81
— în care Jiul este stăpîn au
toritar al întregului leren —

■ ’ ■ Naidin e „suflet’it- - 
ciilui. Stoinn — intr-o .mini1' 
nu prea favorabilă, Făgaș -- 
prea puțin încrezător in forțe
le sale — parc oarecum timo
rat și se fîstîcește nejustiLca- 
bi'. ar' Mulțescu vrea să-l con
tureze pe Sfoian pentru titlu) 
de ..mare rateur" (în rnln 6) 
risipește o formidabilă ocazie, 
singur cu un.. Papuc spe ai in 
față ; în min. 63. după un ..un- 
dui" reușit cu Făgaș, Intră in 
careul mic, cu privirea la min* 
ge. ..ignorîndu-1" complet pe 
Papuc, ca om și ca sportiv — 
poale câ măcar o privire mei - 
ta și acesta !). In min. 80 es'o 
3—0. Un corner
Făgaș, o învălmășeală în fața 
porții și un Naidin exploziv, 
încununînd cu un gol o evolu
ție bună. Ultimele 10 minute 
permit gazdelor să desferece, 
deconectați, a-iu-zisa cutiuță C'J 
tehnică și să .cotrobăie" în ea
— cu sau fără rost. Meciul ne 
se terminase, e adevărat, dar 
orice am spune, fotbaliștii în 
unele situații tot suflete de ce- 
pii rămîn..

...Și mai zice Mircea M 1c- 
nescu că, in deplasare, Jiului ii 
plîngi de milă. De ne-am ln- 
tîlni. duminică, |a Ploești I

Au jucat formațiile ; JIUL i 
Suciu — Georgescu, Georgevici 
Ștocker, Tonca — Cotormani, 
Dodu — Urmeș (Făgaș), Mul- 
țescu, Stoian, Naidin ; ,.U*
CRAIOVA : Oprea (Papuc) — 
Niculescu, Sameș, Tacoi, Velea
— Strîmbeanu, Ivan, Donose
— Martinovici. Oblemenco. Ța- 
rălungă (Niță).

executai de

Rezultate

Viorel TEODORESt U

tehnice
A.S.A. TG. MUREȘ — S. C. BACAU 3—2
„U" CLUJ — STEAUA 1-0
PETROLUL PLOIEȘTI — DINAMO 1—1
FARUL — C.F.R. CLUJ 1—0
CR1ȘUL — F. C. ARGEȘ 0—1
JIUL — .U" CRAIOVA 3-0

O reușită competiție
de tenis de masă

și 5 decembrie 
sport a Școlii

In zilele de 4 
1971, în sala de . 
sportive Petroșani a avut loc 
o reușită competiție la tenis 
de masă, cu care prilej au e- 
voluat cei mai buni jucători de 
la Școala sportivă (centrul Pe
troșani și Lupeni) și Metalur
gistul Cugir. Competiția s-a 
desfășurat pe echipe și indivi
dual — fete și băieți — pen
tru copii, la categoria „pînă 
la 12 ani".

întrecerile pe echipe, rezer
vate băieților, au oferit dispu
te extrem dc spectaculoase, 
victoria revenind detașat jucă
torilor de la Școala sportivă 
Petroșani cu scorul de 9—0. La 
fete, victoria a revenit oaspe- 
tclor cu scorul de 9—L Și la 
individual, jucătorii Școlii 
sportive s-au dovedit mai buni, 
obținînd primele trei locuri, la 
băieți prin Ionel Scorțar, Ionel 
Tolaș și Ilie Roșu, iar la fele

locurile I și III prin Eva Fe- 
renezi și Silvia Savin, locul 11 
fiind ocupat de Gabriela Kadar 
de la Metalurgistul Cugir.

S-au evidențiat, în mod deo
sebit, jucătoarele Eva Fercnc- 
zi și Gabriela Kadar, prima 
cîștigînd toate cele zece înlîl- 
niri cu 2—0. De menționai că 
printre învinsele sale se nu
mără nu mai puțin de trei ju
cătoare care in ediția din acest 
an a campionatului național 
s-au situat pe poziții fruntașe 
(D. Dornic — locul II. G. Ka
dar și E. Ghibu).

La băieți, finala dintre Scur
tat și Tolaș s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic și, pe bună 
dreptate, acest joc ca și altele, 
au avut darul să satisfacă pe 
cei prezenți în sală cit și mai 
ales pe coi ce se ocupă de ridi
carea măiestriei sportive a a- 
cestor copii.

s. bALOI
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EXPLOATAREA 
MINIERA LIVEZENI

organizează concurs
pentru ocuparea a

DOUA POSTURI VACANTE 
DE MAIȘTRI MINERI

Concursul va avea loc în ziua de 11 decem
brie 1971, ora 8, la sediul exploatării.

Salarizarea se va face conform H.C.M. 
914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la com
partimentul personal al exploatării între orele 
7—15.

EXPLOATAREA 
CENTRALE ELECTRICE 
PAROȘENI

angajează de urgență persoane calificate și cu autorizație 
de funcționare pentru următoarele meserii :

— 2 mecanici pentru locomotivă cu abur
— 2 fochiști locomotivă cu abur
— 2 acari
— 4 meseriași cale ferată
— 2 buldozeriști, precum și
— 4 mașiniști recepționeri cărbune care sa 

fie absolvenți de școală elementară
— 12 muncitori necalificați cu cel puțin 4

clase elementare
— 3 motopompiști p.c.i.
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Vizita delegației 
Partidului Comunist Român 

la Combinatul chimic
de la Polawy

(Urmare din pag. 1)

milioane tone îngrâșfiminte mi
nerale în perioada scursă de Ia 
Intrarea in funcțiune a prime
lor instalații.

Airâgind Iu activitatea indus
triala peste 5 000 de oameni, 
combinatul, amplasat intr-o re
giune agrară, a adus cu sine 
importante transformări și în 
viața orașului Polawy, care și-a 
triplat numărul de locuitori.

Paralel cu dezvoltarea capa
cităților productive, au lost 
construite blocuri de locuințe, 
o casă dc cultură, policlinică 
și alte clădiri pentru activi
tatea social-culturalâ. Transfor
mările cunoscute dc Polawy în 
ultimul deceniu se extind a- 
supra întregului voievodat Lu
blin, de care aparține orașul, 
in acest voievodat, în cure în 
trecut se aflau doar mici în
treprinderi cu 18 000 salariați, 
s-au construit și alte mari fa
brici și uzine, cum sînt fabrica 
dc autocamioane, cu o capaci
tate de 18 000 autocamioane, 
fabrica de ciment, cu o capa
citate de producție de 2,5 mi
lioane tone anual, fabrica de 
Rulmenți, uzina clectro-mecani- 
Că, astfel incit numărul sala- 
fiaților s-a ridicat la 120 000.

Conducătorii combinatului îm
părtășesc oaspeților români din 
preocupările lor actuale : utili
zarea maximală a capacităților 

producție, prin reconstruc
ția unor instalații și îmbună
tățirea organizării procesului 
tehnologic, folosirea mai rațio
nală a cadrelor de ingineri, a- 
părarea mediului înconjurător 
de efectele poluării, stringerea 
legăturii dintre producție și 
bercetare. în principal eu In
stitutul de cercetări agricole 
pentru folosirea îngrășăminte
lor, situat în imediata apro
piere a combinatului.

Salutați călduros dc munci
tori, oaspeții vizitează fabrica 
Polawy, care produce uree, fa
brica de săruri dc amoniu, fa
brica de saci de polietilenă și 
instalația care produce gheață 
uscată. Se remarcă nivelul teh
nic înalt al instalațiilor. In cea 
mai marc parte sînt instalații 
automate, dirijate dc la pupitre 
centrale de comandă.

In secțiile vizitate, condu
cătorii tehnici au dat explica
ții cu privire la procesele de 
producție și funcționarea insta
lațiilor.

In cadrul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat de capacitățile de produc
ție. de procedeele tehnologice 
utilizate, de felul în care com
binatul își asigură cadrele ne
cesare.

Subliniind că, asemenea com
binatului, colectivul său este 
tînăr — vîrsta medie a perso
nalului fiind de 29 de ani — 
gazdele au arătat importanța 
pe care o acordă școlilor pro
fesionale organizate în cadrul 
său, precum și cursurile serale

ale învățămîntuhii tehnic me
diu și superior. Tot la Polawy 
funcționează o filială a Insti
tutului Politehnic din Lublin.

Oaspeții au făcut apoi o 
scurtă vizită în oraș, care poar
tă amprenta înnoirilor, clădi
rile moderne înălțîndu-sc prin
tre căsuțele vechiului orășel.

La amiază, gazdele au oferit 
în cinstea delegației dc partid 
române o masă tovărășească, 
desfășurată intr-o atmosferă 
deosebit de cordială.

Dupâ-amiază. a avut loc o 
însuflețită adunare, la care au 
participat muncitori, ingineri și 
tehnicieni, reprezentanți ai orga
nizației de partid, ai Uniunii 
Tineretului Socialist, ui sindica
telor.

Lu intrarea in sala de festi
vități q tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a membrilor dele
gației Partidului Comunist Ro
mân. izbucnesc puternice aplau
ze. Fanfara intonează imnurile 
de stat ale României și Polo
niei.

Sînt arborate drapelele de 
stat ale celor două țări.

Luînd cuvîntul, Jan Olej- 
niczak. secretarul organizației 
de partid a combinatului, a a- 
rătat in cuvinte calde cu este o 
adevărată onoare pentru chi- 
mișlii de la Polawy de a găz
dui ir. mijlocul lor pe distinșii 
reprezentanți ai Partidului Co
munist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, el 
a ținut să sublinieze interesul 
cu care sînt urmărite aici e- 
voluția relațiilor prietenești din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă. întărirea continuă a legă
turilor dintre partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez. „Nutrim senti
mente de prietenie frățească 
față de harnicul popor român, 
în frunte cu avangarda sa, 
Partidul Comunist Român*, a 
spus vorbitorul.

J. Olejniczak a relevat, în 
continuare, succesele obținute 
de chimiștii de la Polawy în 
obținerea unei producții spori
te de îngrășăminte de calitate 
superioară, sprijinul acordat de 
organizația dc partid, de în
tregul colectiv programului de 
dezvoltare socialistă continuă 
a Republici Populare Polone. 
El a subliniat angajarea totală 
a colectivului de muncă al com
binatului in realizarea cu suc
ces a sarcinilor de producție.

In încheiere, vorbitorul a 
transmis cele mai cordiale sa
lutări clasei muncitoare frățești 
din România, comuniștilor, în
tregului popor român, adresînd 
urări de noi succese în con
strucția socialismului.

In cuvîntul său, rostit în 
limba română, Ryszard Szcier- 
zynski, care a studiat în țara 
noastră, împreună cu alți trei 
tineri din întreprindere, a 
spus: „Noi păstram o vie re
cunoștință și sentimentele cele 
mai cordiale față de România so
cialistă și sîntem onorați că luăm

parte la inlîlnirca de astăzi cu 
conducător.i țării frățești. Îmi 
permit. înalți oaspeți, să rostesc 
cîteva cuvinte în limba dum
neavoastră. din respect pentru 
România, pentru Institutul în 
care am studiat și unde am 
obținut o pregătire profesională 
excepțională. Datorită acestei 
pregătiri, conducerea combina
tului nostru ne-a încredințat 
posturi dc răspundere. Cu toato 
că au trecut atîția ani de cind 
am terminat studiile, noi con
tinuăm să păstrăm legături cor
diale cu profesorii noștri, cu 
colegii de la Institutul de pe
trol. gaze și geologie din Bucu
rești.

Nu m-am gîndit niciodată că 
voi avea posibilitatea să mul
țumesc personal și direct tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Este 
o mare cinste pentru mine. Vă 
mulțumim in modul cel mai 
cordial, tovarășe secretar gene
ral, și vă dorim mult succes în 
munca dumneavoastră și în 
viața personală. Trăiască prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre poporul polonez șl po
porul român 1“.

Primit cu îndelungi aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In încheierea mitingului, un 
grup de muncitori, în șalopete 
de lucru, au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu macheta u- 
neia din instalațiile combinatu
lui. Delegația română a oferit 
Casei de cultură a chimiștilor 
albume de discuri cu muzică 
românească.

In cinstea oaspeților, forma
țiile artistice de amatori ale 
combinatului au prezentat un 
bogat program de cîntece și 
dansuri.

înainte dc a se despărți dc 
colectivul care i-a făcut o pri
mire atît de caldă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scris în 
cartea de onoare a combina
tului :

„Vizitînd Combinatul de în
grășăminte „Azot", obiectiv de 
o deosebită însemnătate în dez
voltarea economiei Poloniei so
cialiste. adresez călduroase fe
licitări colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni pen
tru rezultatele obținute și îi 
urez succese noi în activitatea 
creatoare, în realizarea sarcini
lor ce-i revin din programul 
elaborat de Congresul al Vl-lea 
a! Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

îmi exprim convingerea că 
între chimiștii de la Polawy și 
cei din întreprinderile din Ro
mânia se vor stabili relații cit 
mai strînse de colaborare, care 
vor contribui la dezvoltarea in
dustriei chimice din țările 
noastre și, în același timp, la 
dezvoltarea prieteniei dintre 
popoarele noastre".

Reportajul vizitei a fost reali
zat de :

Ion MARGINEANU
Sorin STRUJAN 
Iosif DUMITRAȘCU
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• In urma tratativelor des

fășurate într-o atmosferă prie
tenească și de înțelegere reci
procă, miercuri după-amiază a 
fost semnat la Praga protoco
lul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1972 
între România și Cehoslovacia, 
care prevede majorarea schim
burilor cu 11 la sută față de 
anul 1971.

• La Moscova a fost sem
nat protocolul privind rezulta
tele primei sesiuni a comisiei 
mixte sovieto-chiliene in do
meniul pescuitului, anunță agen
ția T.A.S.S. A fost aprobat, de 
asemenea, programul colaboră
rii bilaterale pe anul 1972. Ur
mătoarea sesiune a comisiei va 
avea loc anul viitor la Santia
go de Chile.

• După cum informează a- 
genția Taniug. președintele A- 
dunării Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mialko Todorovici. a 
convocat, pentru 16 decembrie, 
ședința comună a celor cinci 
camere ale Adunării. Pe ordi
nea de zi a ședinței se află ex
punerea președintelui losip 
Broz Tito cu privire la activi
tatea de politică externă a Iu
goslaviei, desfășurată in cursul 
acestui an.

© Peste 5 000 de cadre di
dactice din mai multe provincii 
ecuadoriene au declarat grevă, 
solicitînd autorităților garanta

rea locurilor de muncă și pla
ta salariilor restante.

împotriva Cubei, eliberați de 
curînd de către autoritățile de 
la Havana.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
LIICIMI1ILI
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VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
La 8 decembrie, cel dc-al VI- 
lea Congres al P.M.U.P. și-a 
desfășurat lucrările în comisii 
pe probleme : direcțiile dezvol
tării industriei; investiții și con
strucții; transporturi și comu
nicații; îmbunătățirea sistemu
lui de planificare; probleme ale 
comerțului exterior; direcțiile 
dezvoltării agriculturii, silvicul
turii și pisciculturii; nivelul dc 
trai; probleme social-obștești; 
dezvoltarea științei și culturii; 
probleme dc propagandă și in
formatică; probleme legate de 
cadre și 
voi tarea 
dului și 
rii sale; 
voi tarea 
problema tineretului; activita
tea sindicatelor; probleme ale 
politicii externe.

La lucrările comisiilor iau 
parte delegați la Congres, pre
cum și invitați — membri și 
nemembrî de partid —, oameni 
de 
pe

politica dc cadre; dez- 
în continuare a parti- 
îmbunătățirea structu- 
problcmc privind dez- 
democrațici socialiste:

știință, specialiști, activiști 
tărîm obștesc.

cabinet
elvețian

BERNA 8 (Agerpres). — 
dunarea Federală a Elveției 
(Parlamentul) a procedat 
miercuri la alegerea membrilor 
noului Consiliu Federal (gu
vernul). Din componența nou
lui cabinet fac parte Nello Ce- 
lio, Hans Peter Tschudi, Ernest 
Brugger, Rudolf Gnaegi, Roger 
Bonvin, Kurt Furgler și Pierre 
Graber. Cu excepția lui Kurt 
Furgler, toți ceilalți componenți 
ai noului guvern elvețian au 
făcut parte și din precedentul 
cabinet.

Nello Celio a fost ales preșe
dinte ai Confederației Helve tice 
pe anul 1972. In același timp, 
potrivit legislației acestei țări, 
el deține și funcția de șef al 
guvernului. Vicepreședintele 
Confederației a fost ales Roger 
Bonvin. Celelalte portofolii mi
nisteriale vor fi distribuite în 
cursul zilei de astăzi (joi).

A-

Întîlnîrea membrilor
Biroului Politic al C. C

al P. C. Bulgar 
cu studenții

SOFIA 8 (Agerpres), — In 
seara zilei dc 7 decembrie, în 
ajunul sărbătorii studenților 
bulgari, a avut loc tradiționala 
întîlnirc Intre membrii Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar și tineretul studențesc din 
capitala țării.

In fața celor peste 5 000 dc 
sludenți și tineri cercetători

--------4--------

Garnizoana 
Tan Uyen 
atacată 

dc forțele 
patriotice

din instituțiile dc invățămint 
superior nlc Sofiei prezenți la 
adunare, a luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-sccretar al C.C. al 
I’.C. Bulgar, președintele Con
siliului dc Stat. Vorbitorul a 
relevat rolul important al stii- 
dențimii bulgare In construcțin 
societății socialiste dezvoltate, 
în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al X-lca al P.C. Bul
gar și a noului program al 
partidului, subliniind, totodată, 
importanța procesului dc con
topire a științei cu învățămîn- 
tul superior, care arc loc în 
țară. In cuvîntarea sa, Todor 
Jivkov a abordat, de aseme
nea, o seric dc probleme ac
tuale alo situației interne și 
internaționale — relatează a- 
genția B.T.A.

© Ziarul Neues Deut
schland", citat de agenția 
A.D.N., anunță că secretarul de 
stat Peter Florin îl va înlocui, 
din motive de boală, pe Gunt
her Kohrt în fruntea delegației 
R.D. Germane la convorbirile 
privind pregătirea parafării u- 
nui acord intre R-D.G. și Se
natul din Berlinul occidental.

• Autoritățile cubaneze au 
anunțat capturarea, în apropi
erea coastelor provinciei Orien- 
te, a unei ambarcațiuni-piraț 
folosite in mai multe rînduri 
la infiltrarea de contrarevolu
ționari in țară, de la bazele mi
litare din Statele Unite — in
formează agenția Prensa Lati
na. Printre membrii echipaju
lui se aflau mai mulți partici
pants la acțiuni dușmănoase

© Firma japoneză „Nippon 
Electric" este dispusă să coope
reze cu întreprinderi sovietice 
și poloneze pentru perfecțio
narea liniei de telefon și tele
graf Japonia-U.R.S.S.-Europa, a 
declarat intr-un interviu la 
Moscova, vicepreședintele fir
mei, Takuo Sasaki.

Linia respectivă are lungimea 
de 14 000 de kilometri, o porți
une de 800 kilometri trecînd 
pe fundul mării. Aparatele au
tomate de amplificare ale lini
ei au fost livrate de firma japo
neză. La construirea liniei au 
participat specialiști sovietici, 
danezi și japonezi.

In sudul U.R.S.S., în Turk
menia, a început construcția 
unei conducte dc gaz Satlîc- 
Hiva — porțiune a magistra
lei de gaz Asia Centrală — 
sistemul unic dc gaz metan 
al U.R.S.S. Lungimea noii ma
gistrale — 2 700 km. In con
strucția acestei conducte se 
folosesc țevi cu un diametru 
de 1400 mm și o grosime a 
pereților de 20 mm. Porțiu
nea conductei Satlîc-IIiva va 
fi dată în exploatare în 1972. 
In foto : Transportul unei 
țevi de 36 m pentru noua 
conductă.

VIETNAMUL DE SUD 8 (A- 
gerpres). — Forțele patriotice 
și populația au atacat recent 
garnizoana militară din locali
tatea Tan Uyen, o poziție im
portantă a sistemului de apă
rare a Saigonului, poziție care 
fusese considerată de inamic 
drept „sigură și bine prote
jată" într-o zonă „pacificată" — 
relatează agenția V.N.A. Potri
vit aceleiași sui-se, forțele de 
eliberare au scos din luptă 150 
militari inamici, au aruncat în 
aer clădirea comandamentului 
militar al saigonezilor, distru- 
gînd, în același timp, echipa
mentul greu dc luptă al ina
micului.

CANADA. 
Ottawa. Clădirea 
meniului federal.

personalului
și a infirmierilor din Italia

ROMA 8 (Agerpres), — In 
Italia a început, marți, greva 
personalului administrativ și a 
infirmierilor din spitalele pu
blice la care participă apro
ximativ 200 000 dc persoane. 
Greva a fost hotărîtă după ce 
organele de conducere ale spi
talelor, grupate într-o federație, 
au refuzat să angajeze nego
cieri cu reprezentanții sindica
telor, motivînd această atilu-

dine prin absența unor măsuri 
guvernamentale capabile să pu
nă capăt crizei financiare care 
afectează instituțiile din dome
niul sănătății publice. La rîn- 
dul lor, sindicatele consideră că 
această criză nu va putea fi 
depășită decât printr-o reformă 
sanitară structurală. In spriji
nul revendicărilor lor, sindica
tele au organizat mitinguri și 
demonstrații în principalele o- 
rașe italiene.

La Sofia și Plovdiv

„Retrospectiva filmului
iiromânesc contemporan

SOFIA 8 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : In orașele Sofia 
și Plovdiv din R.P. Bulga
ria, Filmoteca națională bul
gară în colaborare cu Cine
mateca română organizează 
„Retrospectiva filmului ro
mânesc contemporan". In 
perioada 8—15 decembrie, 
vor fi prezentate pentru a- 
matorii de film și specialiști

șapte 
nești 
rata"
Malvina Ursanu, 
născut legenda" — regia M. 
Blayer, „Prea mic pentru un 
război atît de mare" — în 
realizarea lui Radu Gabrea. 
..Subteranul" — regie Virgil 
Calotescu, „Cerul începe la 
etajul trei" — regie Francisc 
Munteanu, și două filme ale 
regizorului Manole Marcus

Comunicat privind vizita
premierului sovietic
Kosîghin în Norvegia

filme artistice româ- 
de lung metraj : „Se- 
— scenariu și regie de 

„Apoi s-a

— „Zodia fecioarei" și „Ca
narul și viscolul".

Miercuri, delegația cineaș
tilor români prezentă la So
fia a avut o întîlnire, în ca
drul unei conferințe de pre
să, cu ziariști și critici de 
film bulgari.

Seara. în sala Filmotecii 
bulgare din Sofia a fost pre
zentat filmul „Serata", care 
s-a bucurat de o bună pri
mire din partea publicului.

încheierea reuniunii
Ligii

Amănunte 
în legătură cu 

modul cum 
capsula stației 

automate 
„Marte-3" 

a coborît lin
pe 

„planeta roșie"

OSLO 8 
municatul 
efectuată, 
bric în Norvegia de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. se 
arată că în timpul convorbiri
lor cu primul ministru norvegian 
Trygve Bratteli s-a subliniat 
„importanța faptului ca toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
politic și social, de relațiile lor 
cu alte țări, să înfăptuiască cu 
consecvență principiile respec
tării independenței, suverani
tății naționale, integrității teri
toriale, renunțarea la folosirea

(Agerpres). — In co- 
cu privire la vizita 
între 5 și 7 decem-

cuforței sau la amenințarea 
folosirea acesteia, neamestecul 
în treburile interne ale altor 
state și soluționarea probleme
lor litigioase pe calea tratati
velor, în conformitate cu Carta 
O.N.U.". Cei doi șefi de guvern 
au relevat evoluția pozitivă ca
re are loc în Europa, reafir- 
mînd că vor sprijini activita
tea în favoarea convocării con
ferinței general europene pen
tru problemele 
s-au pronunțat 
conferinței pe 
rală să poată 
mai curînd.

CAIRO 8 (Agerpres). — Liga 
Arabă, reunită în sesiune ex
traordinară la cererea Irakului 
și Siriei, a adoptat mai multe 
rezoluții în legătură cu debar
carea de trupe iraniene în 
Insulele Abu Mussa, Marele și 
Micul Tomb din Golful Persic. 
Rezoluțiile au fost elaborate de 
către un comitet de redactare 
format din reprezentanți ai Tu-

nisiei. Algeriei, Egiptului, Ira
kului și Sudanului. Surse apro
piate delegațiilor participante 

■ la lucrări — relevă agenția Tu
nis Arab Press — au precizat 
că majoritatea delegaților s-au 
declarat favorabili unei solu
ționări pașnice a problemei ca
re a constituit obiectul reu
niunii extraordinare.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Relatînd amănunte in legătură 
cu modul în care a coborît lin 
capsula stației automate ..Mar- 
te-3" pe „planeta roșie", agen
ția TASS arată că la 2 decem
brie a fost efectuată ultima co
recție a traiectoriei stației. Și 
de data aceasta, ca și în căzui 
lui „Marte-2", operațiile au fost 
executate în mod autonom de 
sistemele de astronavigație și 
de computerul existente la bor
dul stației. Ele au calculat mă
rimea și direcția impulsului, 
ceea ce a creat condițiile ne
cesare pentru separarea capsu
lei exact în momentul necesar, 
și apoi coborîrea ei lină pe 
suprafața planetei.

Capsula a intrat apoi în at
mosfera planetei Marte și a 
coborît pe suprafața ei cu aju
torul parașutei.

După separarea de capsulă, 
stația orbitală „Marte-3* și-a 
continuat zborul pe o traiecto
rie, al cărei punct cel mai a- 
propiat de Marte este 1 500 km. 
Motorul de frînare a asigurat: 
plasarea stației pe orbita de 
satelit artificial cu o perioadă 
de revoluție egală cu aproxi
mativ 11 zile pămîntene.

Agenția TASS precizează că, 
potrivit programului complex 
de cercetări orbitale cu ajuto
rul stațiilor ..Marte-2" și .Mar
te-3", se vor efectua explorări 
ale „planetei roșii" și ale spa
țiului cosmic circumplanetar po 
diferite orbite. Informațiile ști
ințifice transmise de cele două 
stații, inclusiv cu ajutorul a- 
paratelor proiectate și construi
te de specialiști francezi, po
trivit programului dc colabora
re dintre Uniunea Sovietică și 
Franța, se află în curs de pre
lucrare.

CHILE

securității. Ei 
ca pregătirea 

bază multilate- 
să înceapă cît

Evoluția luptelor pe fronturile

DELHI 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a 
declarat că forțele indiene au 
ocupat, miercuri, aeroportul o- 
rașului Comilla și că, in regiu
nile Hilli și Dinajpur, aflate 
în Pakistanul orienta), continuă 
lupte grele. El a informai, de 
asemenea, că forțele aeronavale 
indiene au atacat, miercuri di
mineața, complexul militar am
plasat în cel mai maro port 
est-pakistanez, Chittagong.

„In Pakistanul de vest, avia
ția indiană a bombardat : ero- 
baze și nodurile de comunica
ții din imediata apropiere a 
orașului Caraci, precum și lo
calitatea Chaclala", relatează a- 
genția United Press Internatio
nal, citind un purtător de cu
vînt de la Delhi.

Potrivit surselor indiene, 
forțele pakistaneze au pierdut 
pînă acum 146 tancuri și 60 dc 
avioane.

Pe dc altă parte, purtătorii 
de cuvînt de la Delhi au con
firmat știrile potrivit cărora 
orașul indian Chamb, din su
dul Cașmirului, a trecut sub 
controlul trupelor pakistaneze. 
Ei au anunțat că peste 15 000 
militari pakistanezi, susținuți 
de blindate și artilerie, partici-

la luptele violente ce se 
desfășoară în această regiune.

RAWALPINDI 8 (Agerpres). 
Un comunicat oficial al guver
nului pakistanez, reluat de a- 
gențiile Reuter și Associated 
Press, anunță că trupele pakis
taneze au capturat 
Chamb, situat în statul indian 
Jamu din Cașmir, au 
rîul Munawar Tawi și continuă 
să înainteze pe teritoriul Indiei.

Surse militare pakistaneze 
citate de agenția Associated 
Press, menționează că trupele 
pakistaneze au evacuat locali
tatea Benapolc, în districtul Jes- 
sore, din Pakistanul oriental, 
și încearcă acum să stabilească 
o nouă linie de apărare în re
giunea respectivă. Un comunicat 
oficial pakistanez anunță că 
situația în „Pakistanul oriental 
este confuză și că lupte violen
te au loc în districtele Jcssore, 
Comilla și Sylhct".

Potrivit surselor pakistaneze, 
forțele indiene au pierdut pînă 
acum 128 de avioane, iar 102 
militari indieni au fost luați 
prizonieri.

Pe de altă parte, postul 
radio pakistanez a anunțat 
aviația indiană a mitraliat 
rașcle Rawalpindi și Mandi, din 
Pakistanul de vest.

orașul

trecut

de 
că 
o-

Guvernul libian a hotărî! 
naționalizarea tuturor proprietăților 

societății „British Petroleum"
ALGER 8 (Agerpres). — Pos

tul de radio Tripoli, reluat de 
agenția Algerie Presse Service, 
a anunțat hotărîrea guvernu
lui libian de a naționaliza toa
te proprietățile societății brita
nice „British Petroleum" aflate 
pe teritoriul Libiei. A fost

creată o comisie specială pen
tru soluționarea problemei in
demnizațiilor pentru bunurile 
naționalizate. O societate de 
stat a fost creată pentru a 
prelua proprietățile societății 
britanice care este a treia com
panie petrolieră occidentală ca 
mărime, ce operează în Libia.

Puternicul conflict de muncă 
din industria metalurgică a 

landului Baden- Wurttemberg
BONN 8 (Agerpres). — La 

Stuttgart a avut loc miercuri o 
demonstrație de protest împo
triva intransigenței patrona
tului în negocierile cu reprezen
tanții sindicatelor „I. G. Metall", 
desfășurate in scopul soluționă
rii puternicului conflict de 
muncă intervenit în industria 
metalurgică a landului Badcn- 
Wurttembcrg. Au participat a- 
proximativ 40 000 de muncitori 
din Stuttgart și alte orașe vest- 
germane.

După cum s-a anunțat, efor
turile depuse dc mediatorul fe
deral Georg Wannagat nu s-au 
soldat cu nici un rezultat, cu 
urmare a respingerii de către 
patronat a propunerilor de com
promis avansate. La încheierea 
ședinței de marți seara s-a ho- 
tărît totuși ca negocierile să 
continue, deși termenul de me
diere a expirat.

Pînă în prezent, și-au închis 
porțile, ca urmare a lipsei sub- 
ansamblurilor (produse în zona 
afectată de grevă și lockout),

uzinele firmelor constructoare 
de automobile „Daimler-Bcnz", 
„B.MAV." și „Volkswagen" (in
clusiv sucursala acesteia 
„A.U.D.I.-N.S.U."). Și-a încetat, 
de asemenea, producția uzina 
din Bochum a companiei „Opel" 
(care aparține de „General Mo
tors").

Trecerea sub
controlul statului

a unor mari
companii 

comerciale
SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 

gerpres). — Guvernul chilian a 
trecut sub controlul statului 
patru mari companii particu
lare din sfera comerțului cu 
ridicata al produselor alimen
tare. Totodată, s-a hotărît sus
pendarea temporară a tuturor 
tranzacțiilor cu devize pentru 
a permite intensificarea comer
țului exterior prin folosirea a- 
cestora la achiziționarea de pro
duse care să servească direct 
intereselor naționale și consu
mului general. Pe de altă parte, 
Petro Vuskovic, ministrul chi
lian al economici, a comunicat 
că guvernul are în vedere re
organizarea distribuirii princi
palelor articole de consum că-» 
tre populație, în special, în zo« 
nele industriale ale țării.

Sesiunea Biroului
Federației Sindicale Mondiale

BERLIN 8 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : La 8 decembrie, s-a deschis 
la Berlin lucrările celei dc-a 
IV-a sesiuni a Biroului Fe
derației Sindicale Mondiale. 
Pe ordinea de zi figurează- un 
schimb de informații și de ex
periență cu privire la activila-

tea sindicală în țările socialis
te și unele probleme privind 
pregătirea celei de-a 21-a sesi
uni a F.S.M.

La lucrările reuniunii de la 
Berlin participă și o delegație 
a U.G.S.R., condusă de Ghcor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central,
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