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Tovarășul Gheorghe Cristescu 
a împlinit 90 de ani

Scrisoare a Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P. C. R.

Toate organizațiile de partid, toate colectivele
de muncă își pun la temelia activității:

Dragă tovarășe Cristescu,
Cp ocazia împlinirii vîrstei 

de 90 de ani, Comitetul Exe- 
outiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
te felicită călduros și îți adre
sează cordiale urări de sănăta
te, viață lungă și fericire.

Fiu 
toare, 
rețe 
ai 
bătălii de clasă purtate de oa
meni; munci; pentru drepturi 
democratice și un viitor mai 
bun, identifieîndu-te cu inte
resele vitale ale poporului ro
mân.

Clasa
Partidul 
în mod

devotat al clasei munci- 
te-ai dăruit încă din tine- 

mișcării muncitorești,
participat la marile

adus la făurirea partidului în 
mai 1921, pasiunea și abnega
ția cu care ai luptat pentru 
înaltele idealuri ale poporului 
român — de eliberare naționa
lă și 
viață

Ca 
dului 
mii ani de 
mat ca un 
și luptător 
cauza celor 
viitorul socialist al patriei.

A

VAIEA

noastră muncitoare, 
comuniștilor prețuiesc 

deosebit contribuția ta 
la dezvoltarea mișcării
luționare și democratice 
România, aportul pe care

revo- 
din 
l-ai

Noaptea nu s-a ter
minat, dar gurile mi
nei Lupeni sînt pline 
de animație. Oamenii 
își așteaptă entuziaști, 
optimiști și încrezători 
rîndul la colivii. „Noi, 
mă refer la cele două 
brigăzi, pregătim linie 
de lucru frontaliștilor. 
Sectorul nu are decît 
trei frontale, și asta 
înseamnă muncă nu 
glumă !“ îl aud pe mi
nerul Vasile Mărcii. 
Priveam omul eu salo
peta îmbibată de sarea 
sudorii și dc praful de 
cărbune, pe omul care 
Se apropia cu sfială dc 
puț, îi urmăream apa
renta cumințenie a aș
teptării, ochii luminoși, 
fruntea deschisă, ume
rii puternici. Șj acest 
om se multiplică 
suflarea ușoară a 
mineții. zLIexandru 
teanu, Constantin
păză, Mihai Nistor. Ion 
Modoacă, Petru Chis 
sfolily, Eremie Lazăr. 
Alexandru Condoiu, 
Vasile Beleanu și multi 
alți deschizători 
drumuri subterane 
tru producția de 
bune.

Trăiesc clipele

în 
di- 
Ol- 
Pu

de 
pen- 
căr-
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în competiție
cu timpul
și cu sine

Străbăteam labirintul subte
ran către frontalul lui loan 
Cojocarii. Ghidul, un om înalt, 
slab, puțin cam îngîndurat a- 
cum — maistrul din revir, 
Nicolae Miclea. La un moment 
dat fruntea i se descrețește 
sub proiecția luminoasă a u-

Schimbul II e gata de „atac". 
Acolo unde este greu, la mij
locul frontalului, a venit mine
rul Vaslle Bordea și ajutorul 
său Victor Iorga. Nimeni nu 
dă dispoziții, dar nici nu le 
așteaptă. E o înțelegere, un 
fel aparte de a fi, un lucru

de zor 
întrebat 
n-a întîrziat : 
I" — o spune
mîndrie amestecată

cărbunele, 
maistrul.

„o 
cu

Prima 
cuvinte 

un om 
„Șeful?

schimbului 
frontului 

Schimbul 
să preia 
Aurelian

se 
ur
lu- 
A-

Intii gînd...... .Primele obiective
au prins a se contura. Cojoca- 
,u e un miner tînăr, vrednic,

I doritor de afirmare, lin miner 
care știe ce vrea. Da, l-ați a-

Sscultat la radio (fac un semn 
de uimire cu mina că nu), da, 
Ida l-a ascultat toată țara cînd 
s-a hotărî! să lanseze inițiati- 

g va". La gura de rol Ion Jerpe 
I* lu încarcă

„Cit ?" a 
I Răspunsul

sută patru 
un fel de

Icu o căldură aparte. E un obiec- 
'■ al inițiativei : 300 tone de

I cărbune, în trei schimburi.
Oamenii din brigadă, cărora 

Iii se cere doar ceea ce s-a 
demonstrat că se poate face, 

Iau luat lucrurile în serios în
că din prima zi.

...Sîntem în abataj, 
întîlnlre, primele 
le-am schimbat cu 
scund, bine legat :
...E sus ia capătul frontalului, 
împarte sarcini 
II..." De-a lungul 
muncește de zor. 
mător e pregătit 
crul „din mers".
lecu, șeful de schimb, lin băr
bat calm, „judecat", cum îl 
consideră toți ortacii, ținea 
morțiș să „tragă" tot cărbune
le pe transportor, șă rămînă 
frontalul curat, ca „ei" să poată 
ridica imediat cîteva armături. 
Chibzuit lucru. De fapt, a gîn- 
di constituie un imperativ pro
priu brigăzii. Brațul dacă nu-i 
„articulat" Ia pîrghla 
nu ascultă comanda 
zice Dumitru Bușoiu, 
priceput, plin de

k___

minții —
— cum 
un miner 
inițiativă.

știut, organizat din timp. „Ga
ta !..." Cei din schimbul II pre
iau lucrul.

Pe loan Cojocaru l-am găsit 
„sus" la capătul frontalului. 
Dă ultimele indicații șefului 
de schimb Simion Balea:

— Două echipe fac răpire, 
ce rămîne transmiteți schimbu
lui Ill, ca mîine să se poată 
lucra în plin. Aprovizionarea 

făcută n-ai nici o grijă, 
mijloc prindeți tavanul 
3—4 armături 1 Dincolo, la 
lie e suficient o echipă...

Simion Balea ascultă, 
nic. bine proporționări 
față rotundă, trasă parcă 
o mină de sculptor. Tace. Tot 
ce spune șeful de brigadă, în- 
soțindu-și spusele cu gesturi 
scurte, e un ordin. Răpirea 
poditura cu plasă, și una și 
alta, fără a neglija cele 100 
de tone de cărbune ce trebu
iesc trimise la ziuă, trebuiau 
terminate pînă Ia intrarea 
schimbului de dimineață. La 
front cărbunele curge, șuvoi 
negru, pe transportor. Parcă 
nimic nu s-a schimbat. Oame
nii se înțeleg din priviri și 
gesturi, e o armonie a nopții 
care trece ca un fluid de la 
unul la altul, intr-un fel ciu
dat, unindu-i: fac muncă, 
muncă migăloasă, cu spor. Co
jocaru s-a depărtat.

— De cînd lucrezi la fron
tal ?

— De vreo 3—4 ani, de cînd 
s-a atacat frontalul ăsta.

— Acum „șeful" țl-a lăsat 
lucru serios... nu-i greu ?

Dem. D. IONAȘCU

socială, de progres si o 
mai bună.
secretar general al Parti- 
Comunist Român, în pri- 

aetivitate, te-ai afir- 
militant înflăcărat 
neînfricat pentru 
ce muncesc, pentru 

’ In
lupta Pe care a; desfășurat-o 
împotriva asupririi capitalisto- 
moșierești, pentru triumful 
ideilor socialismului și comu
nismului ai dat un exemplu dc 
dăruire revoluționară, de sluji
re devotată a intereselor ma
selor muncitoare din România. 
Toate acestea ți-au adus sti
ma și prețuirea întregului par-

tid, ale oamenilor muncii.
Eforturile tale și ale tuturor 

celorlalți activiști de seamă ai 
partidului comunist, ai mișcării 
revoluționare și democratice 
din România constituie, pentru 
generațiile de astăzi, un îndemn 
de a-și consacra forțele price
perea și puterea de muncă 
cauzei făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. în
făptuirii pe pămîntul României 
a înaltelor idealuri pentru care 
a luptat în trecut Partidul Co
munist Român, cei maj buni fii 
ai săi.

Acum, cînd pășești în cel 
de-al zecelea deceniu de viață, 
îți adresăm din toată inima un 
cald și tovărășesc ..La mulți 
ani 1“

Comitetul Executiv al 
Comitetului Central 

al
Partidului Comunist Român

Instantaneu mineresc

este 
zile

mi- 
mi-

nerăbdare de dinain
tea coborîrii in gale
rii și la orturi, clipe
le din pragul dimine
ții. Momentul cere in
cantații noi, pentru că 
nou și obișnuit 
începutul fiecărei 
de muncă.

Deci începuse...
...Sectorul IV al 

nei. Aici muncesc
neri cu nume răsună
toare în bazin : Petre- 
Constantin, Vasile Ca- 
ila, Ion Solomon, fron
tal iști harnici care, în 
acest an au dat la un 
loc, peste sarcinile de 
plan, 7584 tone de 
cărbune. Zece minute 
mai tîrziu „pregătito
rii" își reluaseră 
oul la orturi... se 
trase în ritm.

— E adevărat 
sînteți pe primul 
în săpări de 
miniere ? — 
să-l zgîridăr

lo- 
in-

e 
lo< 

lucrăr 
încerc eu 

pe Ion

așa. 
bri

de

Mondoacă.
— Nu-i chiar 

Aici sîn.t multe 
găzj la pregătiri
front pentru produc
ția dc cărbune. De 
fapt, cred că puse cap 
la cap lucrările noas
tre miniere ar leg,; 
Lupeniul cu Vulcanul 
Sigur că atît ar fi.

...Ne întîlnim 
Emeric Bereschj 
brigada lui
Chissfoldy. „De o via
ță muncesc în 
în piatră și i 
dar nu m-am 
niciodată că 
răspunzător 
producția de 
a unui întreg 
Și noi ne 
Dacă ai 
crezi — 
gone lele 
toate să 
merge... 
greu ca 
dar

eu 
din 

Petru

i mină 
cărbune

i gîndil 
poți fi 

pentru 
cărbune 

sector, 
străduim., 

cu ce să 
armarea 
— adică 
fie o rei

E puțin 
în

lu- 
va- 
în 

lulă 
ma; 

Cărbune 
.,Cîi săpăm pi

nă la sfîrșitul anului ? 
Adică cît front de lu
cru 7". Ne răspunde 
șeful de brigadă, Alex
andru Olteanu. „Păi 
cred că mal bine de 
250 ml. Frontaliștii cer 
cîmp larg de muncă 
și noi...".

...Curtea \ minei se 
umple de fețe tăciu
ni te. Nu știu dacă mai 
avem timp 
întrebări și să primim 
răspunsuri. 
..Cum a fost azi, 
varășe Vasile 
nu ?" I 
Conors : 
spor I . 
a mai

„Bine" — și atît-a 
dar noi Știm că acești 
deschizători de dru
muri subterane sînt 
auxiliarii frontal iștilor 
din sectorul; IV al mi
nei Lupeni.' In schim
bul I, frontaliștii tri
miseseră la j ziuă 700 
tone de cărbune. Din
colo de acest ..dia
mant negru1, sînt și 
minerii de Ia pregătiri. 
Hărnicia, priceperea Și 
dăruirea lor. Și asta 

esențial,.

sâ punem

Și totuși : 
to- 

Belea- 
Interlocutorul 

„Bine, 
I". Și s-a dus, 

zis nimic.

e 
cu 
nu

tot

A

la cunoștiință cititorilor, noi fapte de întrecere.

reasca :
HĂRNICIEI

în căutarea comori-
lor..

Informații utilitarerealizat sarcinile cu
le revin.
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V. TEODORESCU
I. ȚABREA

de la Școala 
Petroșani, ți- 

activitățiior

vorba de sectorul 1 aninosean care s-a 
încă din prima zi a lunii în fruntea celor-
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I

buteliicu cîte

e și ioniță PĂDURE

care 
depozit, de
2

firesc, 
depla- '■

cum
o urgentă 

depozitul din Vulcan,

« ea Moment de... „tensiune" 
la concursul fulger de dez
legări „Rebus" 
generală nr. 6 
nul în cadrul 

pionierești.

I
I

I
I 
I
I

I
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(Continuare în pag. a 4-a)

Consecventa tenacitate, caracteristică definitorie a colectivelor de vrednici mineri ai bazi-
- muncitori, tehnicieni și ingineri - este „etalată" și în aceste zile, cînd obțin realizări 

deosebit de rodnice, fapte bogate a căror consistență o dovedesc „plusurile" de cărbune expedi
ate, în folosul țării.

Paroșeni, Lupeni, Petrila, Dilja, Aninoasa, Uricani și Vulcan sînt exploatările miniere ale că
ror colective raportează pînă în ziua precedentă onorarea integrală a sarcinilor de producție ce 
le revin pe această lună și depășirea acestora cu importante cantități de cărbune, însumînd la 
nivelul întregii centrale 3203 tone. Am consemnat în fiecare din zilele trecute realizările harnice
lor colective, urmînd ca zilnic să aducem

Constantă»

în succese
Fiecare brigadă — 

cu sarcinile depășite
Ceea ce a caracterizat colectivul sectorului II, 

ca și al întregii mine Dîlja în toată perioada de 
început a ultimului trimestru al anului, a fost 
constanța în succese. Ritmic, zi de zi minerii de 
aici și-au depășit sarcinile de cărbune. Suplimen
tul de cărbune extras de minerii sectorului II 
era ieri de 654 tone cărbune. Aportul substanți
al la acest rezultat l-au adus brigăzile conduse 
de ț’etru Scrădeanu (din primul frontal al minei)
— 221 tone extrase peste plan și randament rea
lizat în abataj de 7 tone/post, față de cel plani
ficat de 5,30, Ludovic Terenyi — sporirea randa
mentului planificat cu 1 tonă pe post și Gheorghe 
Pokol — 70 tone cărbune peste plan și depășirea 
randamentului cu 1000 kg/post.

In sector există toate condițiile de redresare
— linie de front activă și efectiv — care printr-o 
bună organizare a procesului de producție să asi
gure menținerea ritmului în care s-a pornit. 
Șeful de sector, ing. Nistor Ciulă, și-a exprimat 
satisfacția de modul în care schimburile și for
mațiile de lucru conduse de maiștrii Iosif Bîrlea, 
loan Andreica, Constantin Corcodcl, Mihai 
cop și Virgil Bone și-au 
crete care

In ultimul timp, sosesc pe a- 
dresa redacției din ce în ce mai 
multe scrisori expediate de ce
tățeni din municipiu, în care 
sîn.t consemnate stări de lucruri 
negative, existente actualmente 
în livrarea de butelii către popu- 
iație. Ne sînt, astfel, prezentate, 
succint sau detaliat, nenumărate 
cazuri în care, îndeobște, sînt 
învinovățiți nu numai, ca pînă 
acum, șoferii distribuitori, ci cei 
care răspund direct de livrarea 
acestor atît de necesare acce
sorii de uz casnic, respectiv șe
ful de secție — depozit și ma
gazionerul care eliberează bute
liile.

In ultima scrisoare, purtătoa
re a doleanțelor unui număr de 
15 cetățeni din Vulcan, ne erau 
relatate diferite aspecte, sur
prinse de aceștia, în lungile ore 
de așteptare la porțile depozitu
lui, aspecte privind deficiențe în 
legătură cu livrarea buteliilor 
de aragaz de către depozitul

Este 
situat 
lalte sectoare ale minei avînd ca țel realizarea 
integrală a sarcinilor ce le revin în trimestrul IV 
și care a cumulat de la începutul lunii piuă a- 
cum o producție de peste 950 tone cărbune.

Brigadă fruntașă în colectivul de frunte al mi
nei este cea condusă de Nicolae Ilie care a reu
șit să extragă peste plan de la începutul lunii 
335 tone cărbune și — ceea ce merită consemnat 
mai ales — a „atins" o productivitate a muncii 
în abataj de 14,3 tone/post — față de 6,7 tone/ 
post planificat. O brigadă omogenă, al cărei mem
brii se întrec între ei, dar și pe sine. Precizăm 
că toți minerii brigăzii au aceeași contribuție Ia 
acest rezultat, chiar dacă cităm doar numele cî- 
torva : Petru Elizea, loan Matei, Nicolae V. Dan, 
Nicolae Nenu, Ioan Drăghici, Petru Loghin, Nico
lae Burlacu...

Adresăm felicitări colectivului de tehnicieni al 
sectorului I aninosean și pentru că a asigurat 
condițiile ca toate brigăzile de minori să poală 
raporta pe toată perioada scursă din lună depă
șirea sarcinilor de cărbune proprii : brigada Eu
gen Bodnar — 301 tone și randamentul sporit 
2,5 tone/post. Petru Roman — 187 tone.

Competrol din Vulcan.
flat, astfel, că există încă situa
ții cînd, zile de-a rîndul, de di
mineața pînă după ora prînzului 
numeroși cetățeni — muncitori, 
gospodine, pensionari — așteap
tă cu stoicism să li se rezolve o 
legitimă revendicare — schim
barea buteliilor de aragaz. In
sistentele lor cereri rămîn, de 
cele mai multe ori, nesoluționa- 
te. Sînt acuzați, cu înverșuna
re, direct, cei ce se ocupă cu 
aceste probleme. Că ar elibera 
butelii numai la cunoscuți, că 
ar percepe chiar un suprapreț 
pentru aceasta, că nici nu ar 
sta de vorbă cu cetățenii etc. 
etc I De asemenea, se comentea
ză faptul că au fost văzute foar
te multe mașini, care intrau 
una după alta, în 
unde plecau 
schimbate...

Sesizările, 
ne-au impus 
sare la

pentru a constata la fața locu
lui „natura" multitudinii de 
rente, relevate de cetățeni, 
vind activitatea celor ce au 
re atribuții în soluționarea 
rerilor lor, dorind să aflăm 
că „reclamațfile" poartă sau 
pecetea verdtcității.

In dimineața zilei de 6 octom
brie, lingă grilajul porții de in
trare în depozit, am surprins un 
grup numeros de oameni, ce 
aște.ptau înfrigurați — și la pro
priu și la figurat — ca bună
voința celor d>n depozit să se

ca- 
pri- 
cla-
ce- 
da- 
nu

întărirea disciplinei 
de producție în a- 
tenția comuniștilor

Din agenda pionie-
LAUDĂ

Țigări mai puțin pe
riculoase

„abată" și asupra doleanțelor 
lor. Erau cîțiva cetățeni care 
stăteau acolo, dc la ora 6 dimi
neața. Alții, care au venit ime
diat după terminarea schimbului 
de noapte. Cîteva gospodine ca
re Și-au lăsat copiii singuri 
casă...

— Am așteptat, în zadar, 
zi, cîteva zile la rînd, să

UNA-I INTENȚIA
ALTU-I EFEC7UL

Rotiță intr-un uriaș angrenaj, parte indispensabilă aflată 
interdependență complexă, absolut necesară cu totul, ca

re-o include, „fiecare om — citez din destăinuirea plină 
de năduf a unui inginer tînăr, inimos, șef de sector la una 
dintre minele Văii Jiului — se cuvine, cu prioritate, să-și re
zolve sarcinile proprii ce-i revin, să-și îndeplinească atribu
țiile lui în primul rînd. Nu trebuie să le lase în „grija" al
tuia, să „tenteze" adică, sau, să facă așa cum se intîmplă
în atîtea rînduri, cînd toți se pornesc nitam-nisam să dea 
ordine, toți se bat cu pumnul în piept că ei sînt cei ce duc
problemele pînă Ia a, pînă la urmă să

g i H dkOkWJ
constat® că nici unul nu se găsește să soluționeze ca lumea 
măcar una sau alta dintre ele..." Știi că un anumit factor, 
la nivelul treptei sale in ierarhia funcțiilor dinlr-o unitate, 
are de găsit ecuația fericită a îndatoririlor sale și, totuși, 
tu, care eștț — să zicem — cu cel puțin un cap peste (ca 
altitudine...), te vîri în sufletul lui, „binevoiești" să i te sub
stitui, să-i impui... sistemul tău, să-i „demonstrezi" că uite-așa
se face", că ecuația ta e unica posibilă...

...S-a petrecut într-o după-amiază, cînd omul nostru, 
Împreună cu adjunctul, cu tehnicienii și maiștrii de bază 
din revire, întocmeau un program concret de lucru, destinat 
bunului mers al sectorului. La un moment dat, se anunță 
avarie la un punct al fluxului subteran : se distruseseră rul
menții la o tambură... Șeful de sector dispune intervenția 
imediată și — evaluînd situația în speță — trimite la locul 
cu pricina o anume echipă în vederea remedierii. Dar. stu
pefacție 1 Inginerul șef dă buzna în încăperea unde se ela
bora programul și : „De ce stați aici ? De ce nu intrați cu 
toții acolo ?" Zadarnic i s-a răspuns că n-au ce căuta cu toții 
acolo, că mai mult s-ar încurca unul pe altul într-o asemenea 
alternativă... Și-apoi șeful de sector dăduse o dispoziție per
sonalului din subordine și răspundea el, în exclusivitate, de 
consecințele acesteia. „Dacă-i așa, dacă credeți că e bine să 
stați aici, acu', merg eu să rezolvi" Și — inutil furios — 
inginerul șef descinde la fața locului și numai bine că reu
șește să... inhibe (nu-i prea greu de închipuit de ce...) echi
pa de intervenție. Remedierea s-a produs cu mult mai tîrziu. 
decît ar fi fost firesc. Nu punem la îndoială impulsul lăun
tric al inginerului șef, propulsat de dorința de a normaliza 
o stare de lucruri defectuoasă. Dar de aici și pînă la moda
litatea de a da curs năzuinței...
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Stoian, în luptă cu 
ratează intercepția 
atent, reia în... pla-

T.
★

finalul reprizei no-

Declarații după meci

o 
mai 

partida

din Petrila, Petroșani, 
din întreaga Vale a Jiu- 
ținut să fie prezenți, 
și duminică, la întîlni-

31, 
Al. 
G.

unor dinamoviști, go- 
Libardi, neacordat de 
a fost... cel mai frumos 
corect). Nu ar fi sur-

lamina" nr. 96 © Un intere
sant „profil" Cruyff publică 
Eftimie Ionescu în „Sportul" 
nr. 7 199 © Așteptăm încă 
(cît timp ?) răspunsul C.S.

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALĂ A

Minerul Vulcan 28-5

ta-

HANDBAL

in n-a fost creat
STADIONCluj,

de

REZERVE :

DINAMO 4-0JIUL

în 
fa-

IN 1NTÎLN1REA ECHIPELOR DE TINERET

jocului, în Lupui și 
doi finalizatori de te- 
Vesa un foarte incisiv

înscrie gol după gol, astfel 
scorul urcă vertiginos,

Măsurile de precauție iniți
ale, cu care cei doi antrenori, 
Ștefan Coidum și Nelu Nun
weiller. abordează partida (cu 
unul dintre halfi. respectiv 
Naghi și Gabriel Sandu, acți- 
onînd .lipit" de cuplul funda
șilor centrali) se... prelungesc 
dincolo de obișnuita perioadă 
de tatonare punîndu-și 
prenta, în continuare, 
treaga desfășurare 
In 
eul 
ea 
nic 
fensive, 
majoritate, 
mult ca „rod" al 
singulare (Libardi și 
propulsînd, cu toată 
lor, atacurile), ruptura 
cele două compartimente „ex
treme" (apărarea și înaintarea) 
făcîndu-se. în unele perioade, 
evidentă. Dacă a existat o si
militudine în ce privește jocul 
liniilor defensive ale celor do
uă echipe, totuși cu o ușoară 
notă de superioritate de partea 
jiuliștilor (care au, în echipă, 
orice s-ar spune, mai mulți ju
cători ..sufletiști" de talia lui 
Dinu — nu și de valoarea a- 
cestuia. bineînțeles), discrepan
ța a survenit în evoluția celor 
dotiă „ofensive", evident mai 
activă dovedindu-se cea a Ji
ului. Cvartetul atacanț.ilor jiu- 
li.ști (chiar în situația cînd 
G. Stan „manevra" mai mult 
înapoi, la mijloc Libardi avîn- 
tîndu-se în prima linie) s-a do- 

de
ac
ri u

1 hotărînd, 
soarta par-

am- 
pe în- 

a partidei, 
această conjunctură, mijlo- 
terenului nu a mai fost, 

în alte partide, solul trăi
ai pregătirii acțiunilor o- 

acestea. în marea lor 
apărîndu-ne mai 

„rod" al zvîcnirilor 
Dinu 

energia 
dintre

vedit pe un teren extrem 
greu, suficient de mobil a 
ț.ionat în continuă mișcare, 

menajat forțele 
jocu-i avîntnt
Diferența de scor cu care 

a cîștigat partida nu ex- 
„departajarea" de

și-a
prin 
tidei
Jiul
primă fidel 
forțe existentă între cele două 
compartimente ofensive (după

@ Prof. ANGELO NICULES- 
CU, antrenorul „naționalei" Ro
mâniei : „Jiul a meritat victo
ria. A fost o partidă frumoasă, 
cu o doză de nervi în prima 
repriză, curată în a doua. Arbi
trul trebuia să fie mai decis 
în acordarea de sancțiuni — 
lui Dinu, Ștocker, Libardi. Mi-a 
plăcut mult Rozsnai...".

© GR. B1RSAN, arbitrul in- 
tilniriii „Un meci fără proble
me ! Spirite învolburate doar o 
„porțiune" a primei reprize. 
Jiul a jucat mult mai combativ 
clecît Dinamo și nu avea cum 
să nu cîștige..."

© NICOLAE SOARE, crainic

Programal la Petrila, la o- 
13, meciul dintre echipele 

de tineret-rezerve s-a desfă
șurat intr-un total anonimat, 
deoarece organizatorii nu au 
informat prin nici un afiș lo
cul de disputare a partidei.

Pe un teren deosebit de 
greu (pe mari porțiuni de te
ren, gheata nu se vedea din 
cauza noroiului...), cele două 
echipe au desfășurat un ji 
dinamic, făcînd risipă de e- 
nergie, încheiat In cele din 
urmă cu categorica victorie 
a Jiului.

Echipa
T. Szabo
a acționat mai decis, a atacat 
mai mult și a adoptat tactica 
cea mai bună pe un teren deo
sebit de greu. Renunțînd la 

și la 
balo- 
pase 
deo- 
rată-

de prof.antrenală
a cîștigat pentru că

orice subtilități tehnice 
conducerea exagerată a 
nului, Jiul a juc/it cu 
lungi, în adîncime, pase 
sebit de eficace. După 
rile lui Șereanu (minutele 10, 
12) și Mihai Marian (min. 7) 
urmează faza din min. 32, cind 
Cotormani este trîntil în ca
reu, dar arbitrul nu „vede". 
Pe fundalul dominării jiulis- 
te, „cade" și golul în min. 40, 
autorul lui fiind Aruncuteanu 
care reia puternic de la 16 m, 
o pasă de la Cotormani, fă- 
oînd inutil plonjonul portaru
lui Duba.

părerea 
Iul lui 
arbitru, 
și mai 
prins, credem. în acest sens pe 
nimeni dintre cei prezenți 
meci, dacă scorul final ar 
fost 3—0 și nu 2—1. Și, poate, 
ar fi reflectat maj bine „atmos
fera" partidei, deși, repetăm, 
dinamoviștii au făcut dumini
că, unul din meciurile lor 
ne din actualul sezon...

Oricum, deși a cîștigat 
„întrecere" dificilă, Jiul n-a 
irepetat, în totalitate, ]_____
foarte bună de la Arad, dar Și

@ JIUL: ION GABRIEL 
— Georgescu, Tonca, Stocker, 
NAIDIN — Naghi, LIBAR
DI — STAN, ROZSNAI, STO
IAN, MULȚESCU.

® DINAMO: Constanti
nescu — Cheran (Petre Nico- 
lae), DOBRĂU, Stoenescu, 
Deleanu — G SANDU, DI
NU — Lucescu. Doru Popes
cu, Radu Nunweiller, FL 
Dumitrescu (Moldovan).

adversarul ultim i-a servit o 
„replică" mult mai viguroasă...

Cîteva cuvinte despre des
fășurarea partidei '

Primele minute marchează 
un început nu chiar atît de 
furtunos (pe cit se aștepta) al 
Jiului, cei ce dau tonul „osti
litățile" în teren sînt totuși ji- 
uliștii (notăm primele șuturi 
pe poarta lui Constantinescu, 
expediate de Libardi, Stocker 
și Mulțescu).

Apărarea echipei din Petro
șani „înnoadă" de la început, 
„ițele" ofensive ale bucu-

reștenilor, iar atacanții își for
țează adversarii la „rezolvări11 
disperate (se „remarcă" Delea- 
nu !). In min. 14, primul șut 
spre poarta lui Ion Gabriel, 
trimis de Doru Popescu. După 
lovitura eu capul a lui Naidin, 
din min. 17, Jiu] devine mai 
incisiv, atacurile cuprind un 
front din ce în ce mai larg și 
asistăm, între minutele 20 și 30 
la un șir de pătrunderi indivi
duale, de rară frumusețe, sto
pate în ultimă instanță (Libar
di, în min. 21, Rozsnai, în min. 
24). Mingea se „plimbă" exce
lent pe traiectoria Georgescu 
— Naghj — Stan și, în min. 

la o centrare precisă a lui 
Naghi, 
Sandu, 

și Rozsnai, 
să (1—0).

Pînă în 
tăm doar faptul că Jiul insis
tă, presingul devine din ce în 
ce mai susținut, dar cei ce au 
o ocazie de a marca sînt di
namoviștii, în min. 43, 
FL Dumitrescu, după o reușită 
combinație cu Lucescu. Citeva 
faze din repriza secundă : două 
plonjoane temerare ale lui Ion 
Gabriel (minutele 49 și 53), o 
ocazie ratată de Rozsnai (min. 
60), după care „vine" și golul 
al doilea al Jiului, pe neaștep
tate, în min. 74 (autor G. Stan, 
cu un Șut — centrare care l-a 
surprins pe Constantinescu). Pî
nă la fluierul final, trei inter
venții excelente ale lui Geor
gescu și Tonca (2) și golul lui 
Stoenescu, din min.
bîlbîială a apărării.

A arbitrat cu multă 
tență î Gr. Bîrsan — 
secondat de G. Ștefănescu

@ încă două zile ne mai 
despart de cel mai mare e- 
veniment sportiv găzduit 
vreodată de țara noastră — 
finala „Cupei Davis". Nerăb
darea tuturor iubitorilor spor
tului e forțată la maximum ! 
@ In primul lor meci în 
Anglia, rugbiștii români au 
învins selecționata comitatu
lui Cornwall cu 18—3. Un 
succes de mare prestigiu. © 
Gheorghe Mulțescu și Bela 
Rozsnai — în selecționata de 
fotbal a României ! © Sza- 
bados și Ioan Gabriel — în 
Iotul de tineret al tării. Tu
turor, mult succes ! © „Ofi
cialii" au uitat (!) să-l invite 
pe Tiriac la sosirea ..Salatie- 
rei“ la București. Citiți „Săp-

Jiul Petroșani, Ia articolele 
critice „Să fie stopate cate
goric derogările flagrante de 
la regulamentele sportive", 
„Aviz..." și „Dincolo de limi
tele admisibilului" (publicate 
în ziarul nostru, numerele

7 105, 7 116 și 7 122), ® 
bitrul A. Dobner 
admite... pletoșii 
Așa da I © N-a 
o controversă (e 
totuși, distanța 
ce susține ziarul 
și... discuțiile periferice) 
ce privește golul Iui Rozsnai 
din partida cu C.S.M. Reșița. 
A fost marcat, oricum, 
cap ! @ Minerul Lupeni 
cîștigat 
Știința 
cu 2—1 
Steaua 
Bacău, 
deplasa 
tombrie, «Le pe poziți^ de 
lider. Ar fi o chestie ! Formi
dabilă /...

POPICE

co m pe-
Galați,

V. T.

(Lupeni) nu 
în teren, 

existat nici 
prea mare, 

dintre ceea 
„Sportul

cu 
a 

cu 1—0 la Teliuc. ® 
Petroșani a pierdut 
la Tg. Jiu. @ Dacă 
„scoate" un egal 
duminică, Jiu) se va 
la Craiova, în 22 oc- 

pe poziți^ de

Ia

victorie!
lubilori ai sportului cu bila de 

textolit
Vulcan, 
lui, au 
sîmbătă
rea dintre echipele Jiul Petrila 
și C.F.R. Timișoara, contînd în 
cadrul etapei a III-a a c'iviziei 
A de popice. Desigur că acești 
pasionați ai popicelor, nu au a- 
vul ce regreta pentru cele aproa
pe nouă ore de întrecere, cît a 
durat partida pînă în final, vic
toria revenind echipei... favori
te. Ce-i drept, însă, nu fără e- 
raoții, cu toate că după prima 
zi ei aveau un avantaj destul 
de concludent : 2582 la 2453 p.d. 
adică o diferență de 129 popice 
doborîle.

In reuniunea de duminică di
mineața, dovezile de inconstan
ță ale Iui Victor Miclea și Ru 
dolf Cosma dau posibilitatea oas
peților să reducă din diferență, 
cu nu mai puțin de 115 popice, 
astfel îneît, la ultima pereche 
a acestei reuniuni, gazdele să 
mai posede doar un plus de... 
14 popice. Optimism în tabăra 
jucătorilor timișoreni dar și în 

a gazdelor, pentru că ulti- 
jucător era Iosif Balogh, 
nu accepta o înfrîngere în 

jucătorului timișorean 
Holcz. Deși începutul nu este 
prea favorabil jucătorului nos
tru, el se concentrează și mai 
mult și, treptat, treptat, se des
prinde de adversar și cîștigă 
tîlnirea cu o diferență de 
p.d.

Este îmbucurător faptul că' 
< hipa Jiul Petrila a reușit, în 
cest meci, să depășească granița 
celor 5000 popice doborîte, re
zultat la care în mod deosebit 
și-au adus aportul Ștefan Cozma, 
Mihai Torok și Iosif Balogh. Am 
dori însă ca, la viitoarele con
fruntări, să existe mai mult e- 
chilibru în ce privește compor
tarea jurătorilor, știut fiind fap
tul că victoria, în special în de-

plasare, se obține numai atunci 
cînd toți jucătorii înregistrează 
rezultate la 1posibilitățile Iar.

Se mai simte nevoia îmbună
tățirii lansării bilei „la plin", 
deoarece și în meciul cu C.F.R. 
Timișoara s-a oonstaliat că nu
mărul popicelor doborîte a fost 
inferior celui realizat ide oaspeți. 
Perfecțlonîndu-se stihii lansării 
„la plin", rezultatele echipei ar 
crește la 
tin 2-300 
noaștem, 
mult.

Scor final : 5003 p.'c\ — 4967 
p.d.

r

fiecare joc cu cel pu- 
p.d., ceea ce, să recu- 
ar însemna I enorm de

s'. BÂLOI

X

Promisi
unii®

fC/O
in

I

al Radioteleviziunii: „Sînt foar
te nemulțumit de „primirea" pu
blicului, ca și cum eu aș fi fost 
vinovat de proasta funcționare 
a circuitelor radio. Mi-a plă
cut decizia în acțiune a Jiului. 
Au vrut și au cîștigat I"

@ C ȘTEFAN, antrenorul 
secund al dinamoviștilor : „Vic
torie meritată. Păcat că și ai 
noștri au jucat bine!“.

© ȘTOCK.ER (Jiul): îmi pare 
rău că am primit gol. Doream 
să răminem... imaculați acasă. 
Victoria nu se discută 1“

© TONCA (Jiul) 1 „S-a întors 
placa ! l-am depășit clar, tehnic, 
tactic și ca putere de luptă".

In prima repriză, vădit in-, 
comodați de teren, dinamoviș
tii n-au reușit nici o fază de 
gol(l). După pauză, ei au o pe
rioadă de dominare, dar Ma
tei Popescu și Gruber sînt la 
post, nelăsînd nici o speranță 
incisivilor Batacliu șj V. Pe
tre. Cei care au ocazii sînt 
tot gazdele, prin Aruncuteanu 
(min 65) și Muscă (min. 75). 
Minutul 78 aduce al doilea 
gol al Jiului : Peronescu îl 
deschide in adîncime pe Mlhai 
Marian care, 
mite balonul, 
portarul ieșit

Ultimele 5 
nă pentru Jiul încă două go
luri, 
min. 
care, 
trage 
„păianjen", făcîndu-1 K.O. pen
tru a patra oară 
Duha.

A arbitrat cu 
Banciu din Sibiu.

Jiul a aliniat 
formație :

Catona I — Cătuț, MATEI 
POPESCU, GRUBER, Catona II, 
ARUNCUTEANU, MIHAI MA
RIAN — PERONESCU, Șerea
nu (min. 55 Muscă), Cotor
mani (min. 85 Boloș), CARA- 
MALIS (min. 73 Fabik).

de la 1(5 m tri- 
cu boltă, peste 
în întîmpinare. 
minute înscam-

Semnatari: Muscă, în 
86 și Boloș in min 88, 
lansat de Mlhai Marian, 
puternic de la 16 m, la

pe portarul

scăpări i I.

următoarea

Ioan POPESCU

REZULTATELE TEHNICE 
ale celei de-a 6-a etape

Știința Petroșani
F.C. ARGEȘ — PETROLUL 3—0 
SPORTUL STUDENȚESC — U.T.A. 
JIUL — DINAMO 2—1
S.C. BACĂU — FARUL 2—0
C.F.R. CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
CLUJ 3—0

STEAUA — C.S.
STEAGUL ROȘU

CLASAMEN

1—4

3—1
UNIVERSITATEA

ETAPA VIITOARE

'. STEAGUL ROȘU 6 3 2 1 9— 1 8
2. S.C. BACĂU 6 4 0 2 10— 5 8
3. C.F.R. CLUJ 6 4 0 2 7— 3 8
4. JIUI. 6 3 2 1 10— 8 8
5. PETROLUL 6 3 2 1 4— 4 8
6. STEAUA 6 3 1 2 12— 5 7
7. DINAMO 6 3 1 2 11 — 9 7
8. U. CRAIOVA 6 3 1 2 13— 12 7
9. FARUL 6 3 1 2 5— 8 7

10." F.C. ARGEȘ 6 2 2 2 12— 7 6
11. U.T.A. 6 2 1 3 8— 1(1 5
12. U. CLUJ 6 2 1 3 6— 15 5
13. A.S.A. 6 2 0 4 13— 15 4
14. C.S.M. REȘIȚA 6 1 1 4 5-— 12 3
15. SPORTUL STUDENȚESC 6 1 1 4 8— 15 3
16. RAPID 6 0 2 4 2— 6 2

RapidDinamo — Steagul roșu, Jiul — C.F.R.
Petrolul, S.C. Bacău — Steaua, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar
geș, Farul — Universitatea Craiova. Universitatea Cluj — 
Sportul Studențesc, U.T.A. — C.S.M. Reșița.

spor- 
atra- 
mare 
spor- 
a să-

„Spartachiada fetelor" este, 
după cum lesne se poate presu
pune, o competiție care se orga
nizează, in fiecare an de către, 
C.M.E.F.S. Petroșani, în colabo
rare cu consiliul municipal al 
femeilor, Comitetul municipal 
al U.T.C. și cu consiliul sindi
catelor și are cg scop populari
zarea educației fizice și a 
tului în rîndul femeilor, 
gerea in număr tot mai 
a acestora la practicarea 
tului, ca mijloc de întărire
nătății, pentru menținerea u- 
nei ținute suple, ridicarea capa
cității lor de muncă. „Sparta- 
chiada" tinde totodată, să con
tribuie și Ia selecționarea de 
noi elemente pentru activitatea 
sportivă de performanță

Cele 8 ramuri sportive, prevă- 
zAite în regulament (atletism, 
fotbal, handbal, volei, șah, tenis 
de masă, tenis de cîmp și po
pice) asigură, după preferințe, 
tuturor iubitoarelor sportului po
sibilitatea de a concura la a- 
eeastă competiție.

Conștiente de importanța a- 
cestei acțiuni, pentru organiza
rea unei bogate activități com- 
petiționale de masă, comisiile 
asociațiilor și
tive, in strînsă colaborare 
organizațiile U.T.C., au 
mit judicioase planuri de 
că.

In primul rind, a fost
crat cu toți activiștii sportivi 
regulamentul „Spartachiadei" și, 
apoi, regulamentele de desfășu
rare a fiecăruia dintre sportu
rile prevăzute la competiție.

Un interes deosebit a fost a- 
cordat pregătirii instructorilor

sportivi, ajutoare de preț 
organizarea întrecerilor și 
pregătirea a viitoarelor parti
cipante. Cu acest prilej, a fost 
pusă în valoare o inițiativă ca
re s-a dovedit utilă, cu prile
jul altor competiții : organiza
rea centrelor de inițiere în tai
nele sportului.

Paralel cu aceasta, activiștii 
consiliilor asociațiilor sportive 
caută să popularizeze cîț mai 
mult întrecerile. La gazeta do 
perete, Ia stațiile de radioam
plificare și cu ajutorul afișelor, 
este atrasă atenția iubitoarelor 
sportului asupra evenimentului 
care, să sperăm, va deveni tra-

cluburilor spor- 
cu 

întoc- 
mun-

prelu-

Fosta divizionară B, Știința 
Petroșani, a dovedit Și în me
ciul de duminică că este o 
echipă ce. depășește cu mult 
valoarea tehnico-tactică a ce
lorlalte „teamuri" din seria în 
care activează în cadrul cam
pionatului județean. Ea Și-a 
etalat, și de această dată, bu
na pregălire, veleitățile sale 
superioare, gradul de omoge
nizare, printr-o evoluție spec
taculoasă în compania Mineru
lui Vulcan.

„Băieții" profesorului Vasile 
Mărgulescu au combinat exce
lent. au amenințat permanent 
poarta oaspeților cu șuturi pu
ternice care — evoluția sco
rului o dovedește — și-au a- 
tins ținta în repetate rînduri. 
Avînd în Bora un bun coordo-

na tor al
Mastici 
mut, în 
și totodată subtil pivot, Știința 
a dominat în întregime reușind 
să 
că

bela de marcaj consemnînd 
final rezultatul de 28—5 în 
voarea gazdelor.

Oaspeții, handicapați de lipsa 
cîtorva jucători de bază, au 
făcut tot ce le-a stat în putin
ță pentru a da o replică cît 
de cît echitabilă vajnicilor lor 
parteneri, dar — după cum 
remarca antrenorul lor loan 
Ciortea — nejucînd la adevăra-

tul lor potențial, au fost total 
depășiți, în final superioritatea 
gazdelor spunîndu-și cuvîntul.

Știința a evoluat în următoa
rea alcătuire: Loy (Marincan 
min. 31), Bora, Flețan, Ungu- 
reantt, Vesa, Mastici, Lupui. 
Au mai fost utilizați Meister și 
Brănișteanu. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Lupui 
(7), Mastici (6), Bora și Vesa 
(5) pentru gazde și Dudui (3) 
pentru oaspeți.

A arbitrat bine : Dumitru
Murărețu (Petroșani).

In divizia B, feminin, Jiul 
Petroșani — Universitatea Cluj

DITURA

a apărut

Fără îndoială că succesul teh
nic al competiției depinde 
de 
sociațiilor 
secțiilor pe 
vor asigura 
bilitatea de 
nic.

Este știut 
nei întreceri sportive de masă, 
trebuie să figureze nu numai 
un număr mare de participant, 
dar și date care să dovedească 
că ea a contribuit din plin la 
consolidarea activității sporti
ve : noi secții pe ramură de 
sport, noi echipe constituite cu 
acest prilej, tot maț multe spor-

Ș* 
modul în care consiliile a- 

sportive, birourile 
ramură de sport 
participanților posi- 
a se pregăti temei-

că, în bilanțul u-

„SPARTACHIADAFETELOR
dițional. Cu multă atenție se a- 
sigură buna organizare a între
cerilor. Sînt sprijinite birourile 
secțiilor pe ramură de sport, în 
elaborarea graficelor de concurs, 
în amenajarea locurilor de 
desfășurare a întrecerilor și in 
efectuarea pregătirilor pentru 
primele starturi.

Un ajutor substanțial îl cons
tituie grija cu care este recondi
ționat materialul și echipamen
tul sportiv existent și faptul că, 
in aceste zile, este completat 
substanțial inventarul sportiv. 
Sînt create astfel condiții din 
cele mai bune pentru ca „Spar- 
tachiada fetelor" să constituie 
Un nou pas pe drumul cuprin
derii unor mase tot mai largi 
de tinere fete în practicarea 
sportului.

tive care să obțină clasificarea, 
noj recorduri ale asociațiilor 
sportive, ale orașului sau mu
nicipiului. Iată, așadar, de ce 
trebuie să Se acorde o atenție 
deosebită pregătirii tinerelor fe
te și implicit creșterii nive
lului tehnic al competițiilor.

Întrecerile se vor organiza, de 
către toate cluburile și asocia
țiile sportive din întreprinderi 
și instituții, școli, facultăți, în- 
cepînd cu etapele pe școli, ate
liere, clase, Ia care să partici
pe marea masă de femei, iar 
etapa municipală s-a desfășu
rat sau se desfășoară astfel : 
pentru licee și școli profesiona
le, in ziua de 8 octombrie, pen
tru școli generale, în 15 octom
brie iar pentru întreprind er' și 
instituții, in 22 octombrie a.c.

FOTBALUL

E o întreprindere destul 
dificilă, să încerci schițarea re
cenziei cărți publicistice,
semnate TEODOR MAZILU,

In toate etapele, au dreptul 
de participare numai sportive 
nclcgitimate și care nu partici
pă intr-o competiție oficială.

Sportivele și echipele câști
gătoare ale etapelor pe asocia
ții, pe municipiu și județ, vor 
primi titlul de campioane ȘÎ li 
se vor decerna cupa „Sparta- 
chiada fetelor".

De un real ajutor în organi
zarea și desfășurarea întrecen.or 
trebuie să fie sportivii fruntași. 
Ei au datoria să contribuie îm
preuna cu instructorii sportivi 
la pregătirea participanților șl 
la organizarea competițiilor.

De asemenea, organele sindi
catelor, inspectoratul școlar ar 
trebui să sprijine mai mult 
munca consiliilor asociațiilor și 
cluburilor sportive. Participarea 
lor la desfășurarea acțiunilor, 
la analiza situației după fiecare 
perioadă, va constitui un aju
tor de preț.

Toate acțiunile propagandisti
ce și eompetiționale ce se Vor 
desfășura in cadrul „Spartachia- 
dei fetelor" vor fi astfel conce
pute, incit să constituie un e- 
veniment de seamă în viața 
sportivă a întreprinderilor și a 
localităților, o adevărată sărbă
toare sportivă, ce va fi dedi
cată celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii.

Să ne îndreptăm, deci, toată 
atenția spre buna organizare și 
desfășurare a „Spartachiadei fe
telor".

Prof. Horei VLADISLAV, 
președintele C.M.E.F.S.

Petroșani

mai ales atunci cind refulatul 
scriitor satiric abordează dome
niul atît de vast al sportului și 
cînd acesta afirmă — ca să se 
știe — că a abordat această te
mă „din plăcerea de a scrie des
pre sport", forțindu-te să înțe
legi că... trebuie să-l iei ca ata
re, așa cum este...

Trecînd peste acest „avertis
ment" (pe care, dacă nu vrei, 
nu-1 consideri ca o „capitula
re"), cititorul descoperă în volu
mul lui Teodor Mazilu, intitu
lat, foarte sugestiv, „FOTBALUL 
N-A FOST CREAT DE DIAVOL", 
o Iunie oarecum diferită de cea 
pe care spectatorul obișnuit, pa
sionatul de sport, o cunoaște 
din... tribune sau de pe micul 
ecran. E vorba despre o lume, 
în care s-a 
cităm, spre 
din nou pe 
înțelepciune 
lui de a se 
lui existență, 
a soarelui, a 
lui, a mîinii,

Teodor Mazilu încearcă și re
ușește să ridice, de cele mai 
multe ori, la rangul de simbol, 
fapte mărunte, insignifiante, 
s'mple gesturi sau vorbe (pe 
lingă care alții trec fără să le 
„prindă" sensul), intenționînd 
să aducă în discuția publică, cu 
această ocazie, „destinul omu
lui, nevo'a omului de frumuse
țe,' putere și loialitate, capacita
tea omului de a ieși învingător 
în fața vicisitudinilor".

Ne-api obișnuit cu acest mod 
de a vedea lumea sportului (din 
paginile „Contemporanului", ce
le mai multe „bucăți" ale pre
zentei culegeri fiind deja publi
cate, poate mai pe scurt, in cu
noscutul hebdomadar bucureș- 
tean) dar parcă, ac um, cînd ai posi
bilitatea să „sorbi" unitar lectu
ra, afli noi și infinit

Volumul „Fotbalul 
creat de diavol", pri 
evidente etalate, se 
o reușită deplina i 
publicisticii sportive, 
care, cu siguranță, 
„gustată" 'de . cititori.

Cind l-am văzut pășind 
arena de la Petrila, ca ad
versar al experinientatului 
popicar reșițean Erwin Pe- 
coli, am încercat o strîngere 
de inimă, gîndindu-mă că 
ar putea periclita victoria e- 
chipei sale, că ar putea in
fluența, prin nereușita sa, 
moralul coechipierilor. Entu
ziasmul spectatorilor și su
porterilor săi însă era atît de 
mare, incit sumbra perspec
tivă a dispărut subit, contu- 
rindu-se un simbure de opti
mism, care, după o oră și ju
mătate de joc, a devenit o 
certitudine. : juniorul VICTOR 
MICLEA merita, intr-adevăr, 
pe deplin, aplauzele spectato
rilor și felicitările coechipie
rilor. Chiar dacă rezultatul, 
obținut de astă dată, era cu... 
ceva sub posibilitățile sale, 
„bătrînii" și-au dat seama că 
„Victoraș" intrase in arenă 
vizibil marcat de... tracul fi
resc primului meci de divizia 
A După primele bile arun
cate „în plin", chiar antre
norul... reșițenilor m-a făcut 
atent asupra faptului că după 
o lovitură maximă, de. 9 po
pice doborîte, urma alta de... 
3 și asta pentru că tinărul V. 
Miclea nu putea rămîne in
diferent la... aruncările ad
versarului. In final, el a rea
lizat o bună și promițătoare 
performanță : 783 p.d. „Din 
mers" ii pun citeva imrebări :

— De cînd joci popice ?
— Din februarie 1971. Sau, 

mai precis, de atunci am în
ceput antrenamentele siste
matice. Pină atunci...

Da. începuse ca oricare, 
teva bile aruncate, mai 
glumă, mai in serios, la 
rena de popice, alături
„veteranii" acestor piste. Cea 
urmat, a fost firesc: antre
namente peste antrenamente, 
finala campionatului județean 
de juniori (individual), cali
ficările, apoi... divizia națio
nală A.

— Cum se spune, intr-un 
limbaj mai adecvat, astăzi 
n-ai prea fost „In mină"...

— Mi-am intrat „in mină" 
abia la mijlocul întrecerii, 
de unde și numai... 783 p.d.

— Care e cel mai bun re
zultai al tău ?

La campionatele județe- 
de juniori, la individual, 
anul trecut, am obținut 
p.d. și in calificările pen- 
divizia A, la Rîmnicu

La antrena- 
mai

Ci-
în
ti
de

adunat — și aici, îl 
a fi mai expliciți, 
autor — „suprema 
a omului, puterea 
bucura de propria 
de existența ierbii, 
apei, a genunchiu- 
a spațiului..."

V. 1ONESCU

ne 
de 
852 
tru 
Vilcea, 844 p.d. 
mente, am realizat și 
multe popice doborîte...

— Și in afară de popice ?
— Sînt angajatul minei Pe- 

trila. Lucrez la sectorul XII.
— Alte sporturi ?
— Am jucat și handbal, în 

campionatul județean, la 
Jiul Petrila, dar mimai două 
etape. Am renunțat în favoa
rea popicelor. Aș vrea să de
pășesc și eu granița celor .900 
p.d. ea „nea Mihai" (e vorba de 
popicarul Mihai Torăk, n.a.).

— Ce planuri de viitor ai ?
— Să-mi realizez calificarea 

profesională, să fiu util echi
pei și-apoi... vom mai redea.

— Ciți ani ai ?
— Im I Mai 1972 am împli

nit 17.
— Cifi ?...
Pină să mă desmeticesc, 

băiețandrul saluta în arenă 
împreună cu întreaga echi
pă pe inimoșii I6r suporteri. 
Duelurile spectaculoase cu 
popicarii reșițeni se termina
seră. Acum culegea aplauze
le, iar bucuria victoriei se pu
tea citi pe de-a-ntregul. pri
vind chipul îmbujorat al tî- 
nărului Victor Miclea... Bu
curia legitimă a victoriei!...

V. MOLODEȚ

/
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întărirea disciplinei 
de producție în 

atenția comuniștilor

/n căutarea comorilor...

Două perioade caracterizate 
de rezultate economice diferite, 
diametral opuse, au parcurs co
muniștii și, împreună cu ei, în
treg colectivul sectorului IV de 
la mina Lupeni, de Ia adunarea 
de dare de seamă și alegeri an
terioară celei care a avut loc 
zilele trecute. Anul 1971, ca ur
mare a unor pregătiri minuțioa
se, acțiune în care au fost antre
nați toți factorii de răspundere, 
concepute și, în parte, înfăptui
te încă din trimestrul IV al a- 
nului 1970, a fost încheiat de 
minerii tehnicienii și inginerii 
sectorului cu un plus de produc
ție de aproape 30 de mii tone. 
La acest succes s-a ajuns dato
rită creșterii dotării sectorului 
și îndeosebi datorită realizării 
și depășirii productivității mun
cii Ia fronturile productive cu 
peste 11! kg cărbune pe post; 
în luna iulie a anului trecut în- 
registrîndu-se cea mai mare pro- 
ductivitate — 5 tone/post Ia ni
velul sectorului. Contribuții 
deosebite Ia sporul de producție 
realizat în «nul trecut au adus 
brigăzile de frontaliști conduse 
de Petre Constantin, Vasile Cal
fe, Ioan Solomon, brigăzile de 
la deschideri și pregătiri condu
se de Condoiu Alexandru, Kjs- 
feludi Petru, Ioan Mondoca, Nl- 
colae Aieftincăi. Iosif Macavei, 
maiștrii mineri Petru Ambruș, 
Dănilă Gașpar, Dumitru Venczel, 
artificierii Adrian Boca, Ioan Ga
bor, șefii de echipe din compar
timentul de regie loan Ilieș, Va
sile Macavei. Matei Flirt, lăcă
tușul Petru Furdui, și toți cel 
211 mineri și muncitori declarați 
la sfîrșitul anului, ca și secto
rul IV, fruntași în întrecerea so
cialistă.

Cele 9 luni trecute din anul 
1972 — a doua perioadă —, au 
lost încheiate cu un bilanț cu 
totul diferit, negativ. Plusul de 
producție din '71 a fost diminuat 
în această perioadă cu aproape 
22 mii tone. Colectivul sectoru
lui a reușit să-și realizeze sar
cinile de plan incredințate doar 
în 5 din cele 9 luni. E adevărat, 
au existat și cauze mai mult 
sau mai puțin obiective, conclu
zie la care s-a ajuns în urma re
centelor analize, dar nu se poa
te nega sau ocoli faptul că au 
fost și unele cauze subiective, 
rezerve care n-au fost valorifi
cate, concretizate în îndeplini
rea sarcinilor. Minusul de pro
ducție a influențat negativ toți 
indicii planului tehnico-econo- 
mici al sectorului și în special 
mărirea cheltuielilor pe tona de 
cărbune cu 0,35 lei.

★
Este un merit al biroului orga

nizației de bază din sectorul IV 
(secretar Alexe Furdui) că a pus 
î» discuția comuniștilor — mi
neri, muncitori electromecanici, 
maiștri, ingineri prezenți la re
centa adunare generală de dare 
de seamă și alegeri, o dală cu 
bilanțul negativ pe rele 9 luni 
din acest an, o problemă actua
lă, cu implicații asupra întregii 
activități a colectivului sectoru
lui — disciplina în producție. 
Intr-adevăr, era și cazul ca s|.re 
această cerință să fie orientată 
atenția comuniștilor deoarece, 
așa cum se menționa în darea 
de seamă, indicele de tolos.re 
a timpului de lucru în cadrul 
sectorului a lost serios afectat 
negativ de numărul mare al zi
lelor de absențe din producție. 
In perioada analizată — 1971 — 
primele 9 luni din anul 1972 —, 
numărul absențelor nemotivate 
b ajuns pe sector la peste 1050 
schimburi/om Adăugind la a- 
cestea cele 7792 zile de scutiri 
medicale, cele 541 ,,motivate"
avem o imagine aproape com

pletă asupra volumului de timp 
care s-a epuizat fără folos din 
timpul total productiv de care 
a dispus colectivul sectorului. 
Biroul organizației de bază nu 
a făcut un calcul asupra pier
derilor de producție cauzate de 
nefolosirea Integrală, productivă, 
a întregului fond de timp, dar 
concluzia Ia care au ajuns comu
niștii sectorului era evidentă i 
s-au pierdut din cauza motivate
lor și nemolivatelor multe tone 
de cărbune, mulți metri liniari 
c’e deschideri și pregătiri, indis
ciplina unora a fost resimțită 
din plin de cei care au trebuit 
să acopere prin eforturi în țlus 
munca celor absenți de la dato
rie.

Introducerea programului de 
lucru de 6 ore la fronturile de 
lucru din subteran — s-a apre
ciat în adunare —, reprezintă o 
mare realizare, o măsură meni
tă să aducă multiple avantaje 
care trebuie să se reflects atît 
în realizarea exemplară a sar

cinilor de producție cit și în 
posibilităț'le mai bune de recre- 
ere, educare și . perfecționare 
profesională a minerilor. Succe
sul noii măsuri reclamă însă cu 
insistență o organizare mai bu
nă a întregului flux de extracție, 
cunoașterea perfectă a sarcini
lor de către fiecare om și înde
plinirea lor, aportul permanent 
și eficient al tuturor factorilor 
care concură la realizarea pla
nului de extracție și nu lasă loc 
manifestărilor de indisciplină, 
indolență și neglijență sub nici 
o formă. Or, pe lingă deficien
țele, resimțite din cauza neefec- 
tuării la timpul cuvenit a tutu
ror pregătirilor necesare, pe lin
gă încadrarea greoaie a unor 
mineri și maiștri în ritmul im
plicat de noul program „și la 
ora actuală mai sînt unii tova 
răși care nu folosesc din plin 
cele 6 ore de lucru". O consta
tare care a determinat majori
tatea vorbitorilor să-și exprime 
dezaprobarea față de manifestă
rile de indisciplină, să ceară 
conducerii sectorului birourilor 
grupelor sindicale, biroului or
ganizației de bază elaborarea și 
aplicarea. în spiritul legii, a do
cumentelor de partid, a unor 
măsuri eficiente — educative și, 
dacă va fi cazul, și administra
tive. Comuniștii Petre Constantin. 
Dumitru Venczel, Victor Cojoca
rii, loan Sălăjan. Gheorghe Ze- 
leneak, Grigore Popescu, loan 
Raczek, și alți participant! la 
dezbateri, apreciind munca po
litică și rezultatele bune obținu
te de organizația de bază, au 
pus totodată în lumină o parte 
din manifestările deficitare din 
sector care aduc prejudicii pro
ducției. Se pleacă frecvent, îna
inte de sfîrșitul programului, de 
la locul de muncă, după princi
piul : unii intră pe o cale, alții 
ies pe alta. Obligațiile pretind, 
pe temeiuri bine gîndite, efec
tuarea schimbului la fața locu
lui și o „întîlnire" interschim-

buri de minimum 10 minute. A- 
ceastă datorie nu este respecta
tă la toate fronturile și între 
toate schimburile. Alții intră în 
mină pentru a face șutul nu 
planul; se fac fi ea multe plim
bări de Ia un loc de muncă la 
altul, se obțin ușor foi de boa
lă, se absentează de la lucru și, 
în final, nu se realizează sarci
nile, se diminuează cîștigurile. 
Or, disciplina înseamnă, pe scurt 
stabilirea, pe baza condițiilor și 
posibilităților reale, a unor sar
cini precise, pe fiecare om, de 
la vagonetar și pînă la șeful 
sectorului, cunoașterea și înde
plinirea lor exemplară. Acest 
lucru nu este posibil fără apor
tul' conștiincios, de zi de zi, al 
fiecărui om, al întregului colec
tiv.

Nu este vorba de o stare de 
lucruri negativă de neînvins, ca
re să depășească forța, capaci
tatea organizației de bază, a 
celei de sindicat și a conducerii 
tehnico-administrative a sectoru
lui. Atît pentru redresarea pro
ducției și îndeplinirea rilnvcă și 
integrală a planului, cît și pen
tru îmbunătățirea stării discipli
nare se dispune de tot ce este 
necesar : o organizație de bază 
puternică care numără în rîndu- 
rile sale comuniști cu o îndelun
gată experiență și o înaltă com
petență profesională și politică. 
Ceea ce a lipsit pînă acum și 
va trebui să-și găsească o 'argă 
și promptă afirmare imediată 
constă în inițierea, chibzuirea 
unor măsuri adecvate, eficiente, 
în trecerea la acțiune, la înfăp
tuirea lor. Tn privința căilor de 
întărire a disciplinei de produc
ție, a fost edificator pentru co
muniștii. prezenți la adunare con
trolul efectuat recent de repre
zentanți ai, sindicatului minei ’a 
domiciliul a 40 de scutiți medi
cal, control relevat parțial in 
darea de seamă. Un număr de <3 
scutiți deci aproape o Dă'rime, 
între care, din păcate, și unii 
membri de partid, erau plecați 
din localitate, se aflau în „tra
tament" la țară. Asemenea con
troale vor trebui să fie înscrise 
pe agenda curentă de lucru a 
birourilor grupelor sindicale, a 
conducerii sectorului, a medicu
lui întreprinderii. Simulanții, ab- 
sentomanii, neglijenții, chiulan
gii să fie supuși oprobriului co
lectivului sectorului, să fie con
știentizați asupra datoriei de a 
munci cinstit, disciplinat. Dar, 
fără a renunța la nici una din 
formele și posibilitățile de in
fluențare, calea cea mai indicată, 
mai sigură și mai eficientă de 
întărire a disciplinei rămîne, în 
continuare, munca de convinge
re, de educare a masei de sala- 
riați pentru ea toți, dar absolut 
toți să devină conșlienți de ne
cesitatea îndeplinirii în condiții 
tot mai bune a sarcinilor. Cei 
peste 120 comuniști din sector 
și-au exprimat hotărîrea de a 
nu precupeți nici urr efort ca 
prin exemplul lor mobilizator în 
producție, prin dăruire și promo
varea spiritului de colectivitate, 
de întrajutorare tovărășească, 
printr-o combativitate promptă 
față de orice manifestare care 
dăunează desfășurării tirjești a 
activității, să contribuie la întă
rirea disciplinei de producție în 
cadrul sectorului și prin aceasta 
la spoflrea roadelor muncii co
lective.

Rezultatele obținute în prime
le zile ale lunii octombrie, bind 
planul de producție al sectoru
lui a fost îndeplinit ritmic, sînt 
o confirmare a faptului că s-au 
făcut deja primii pași pe calea 
redresării și există certitudinea 
că aceasta nu le va mai scăpa 
din mină minerilor din sectorul 
IV.

T. ȚÂȚÂRCA

deți-mă, cu un „am găsit" !
Ii privesc pe furiș și mă 

gîndesc la casele, lor, la co
piii și nevestele lor, rămași 
undeva departe, la sute de 
kilometri.

— Să nu credeți că mese
ria cere sacrificiu. Cei ră
mași acasă știu pentru ce 
ne aflăm aici. Și înțeleg.

— E drept, dorul de. casă 
vine. In 15 septembrie fetița 
mea a luat iar ghiozdanul in 
spate: Mi-ar fi plăcut să-i 
pot așeza pe masă un buchet 
de flori. Am „delegat-o" pe 
nevastă-mea s-o facă.

— Eu sînt burlac. Mi-e dor
de o carte grozavă, un film
bun sau o plimbare...

— Dacă ne plingem de
neajunsurile meseriei 7 Da
și nu. Da, pentru că

D
0

Oameni vin, oameni plea
că, satul așteaptă alți oa
meni.. Toți pun mina și u- 
mărul, satul îi adoptă ime
diat, incit mi se pare nefi
resc să-l numesc „străin" pe 
electricianul aflat la prima 
confruntare cu meseria, pe 
inginerul abia ieșit dintr-un 
amfiteatru cu iz de logaritmi 
sau tînărul pornit din cine 
știe ce sat pentru a îmbrăca 
salopeta aici, la altitudinea 
de 772 m.

Și pentru că orice lucru 
are un început, reportajul 
meu a preferat niște oameni 
ai începutului: trei tineri 
geologi, eu absolut ' nimic, de
osebiți de tinerii acestor lo
curi. Cu ciocanul în mină și 
gravi (ce bine le stă, uneori

tinerilor să fie gravi!), preo
cupați de ceea ce fac, inter
locutorii mei, geologii Alex
andru Stillu. Aurel Radu și 
Mihai lavorslci, străbat zi de 
zi împrejurimile, string pro
be și caută bulgărele de pă- 
rriuit sau piatra care face mi
nuni.

— Se întimplă să căutăm 
luni în șir și să nu găsim ni
mic din ceea ce tie intere
sează, imi spunea unul dintre 
ei.

— Și nu vă descurajați ? — 
îl întreb.

— Nu, îmi răspunde, pentru 
că meseria cere răbdare, 
muncă serioasă, perseveren
ță și pasiune și, pentru că, 
pînă la urmă cineva din e- 
chipă va sparge munții, cre

sîntem oameni și, citeodată 
ne apucă tin dor cumplit de 
casă, de copii. Nu, de o mie 
de ori nu, pentru că această 
meserie am ales-o noi și, da
că am ales-o, înseamnă c.ă o 
iubim Vedeți, noi cei de la 
prospecțiuni sîntem începu
tul, după noi vor veni alții 
și alții, și fiecare tonă de 
substanță minerală utilă in
trată în circuitul economic 
ne umple inima de bucurie 
și mulțumire.

Le pot citi pe fețe incăpă- 
ținarea de a-i smulge pămân
tului acestuia piatra pe lin
gă care noi. muritorii de rind, 
am trecut nepăsători, dar 
din care miine se cor ridica 
locuințe, vor arde furnale, 
vor țișni trenuri spre necu
noscut. Nu știu ce i-aș mai 
putea întreba, li înțeleg. Oa
menii aceștia gravi, de o ma
re simplitate și modestie, au 
preferat marilor orașe, mun
ții cu privațiunile lor. dar și 
cu fascinantele lor taine, le- 
gîndu-se pentru totdeauna 
de geologie, această „muzi
că a pămtniului", cum o nu
mea un mare savant.

fetiția VIADISIAV

Din agenda pionierească

LAUDA HĂRNICIEI
Pionierii de la S.'oa 

la generală nr. 3 din 
Petroșani au luat eu 
asalt pădurile în ciu
da timpului nefavora
bil. Pînă în prezent, 
ei au cules și predat 
194 kg de măeieșe. Tot 
ei au inițiat o acțiune 
prin care sînt de un 
real ajutor magazine-

lor de legume și fruc
te. Este vorba de sor
tarea unei cantități 
portante de cartofi 
ceapă urmînd ca 
țiunea să continue 
pe viitor. Pionierii
detașamentele claselor 
a V-a și a Vl-a, ai că
ror comandanți — in

im-
Și 

ac-
Și 

din

structori sînt profeso
rii Doina Ghergliin și 
loan Teiușan, sînt în 
fruntea acțiunilor 
muncă voluntar-patrio- 
tică.

Chemarea lansată de 
pionierii din Valea 
Jiului ,,In fiecare zi 
din viața de pionier o

de

faptă demnă de un 
viitor comunist", prin
de viață prin întreaga 
activitate a pionierilor 
de la școala amintită. 
Hărnicia copiilor ne 
bucură pe toți deopo
trivă. ea dovedește că 
ei, pionierii dau pre
țuirea ce se cuvine 
muncii.
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Țigări mal puțin
periculoase

Fumătorii francezi și îndeosebi amatorii de țigări 
„Caporal" (amestec de tutunuri bune) vor putea de acum 
înainte să cumpere, în întreaga regiune pariziană, țigări 
„Gallia" ale cărei caracteristici sînt de două-trei ori mai pu
țin periculoase decît ale unei țigarete obișnuite (demonstra
ție făcută de numeroase teste biologice). Pînă 1-a sfîrșitul 
anului, noul produs se va vinde în întreaga Franță.

Apariția noii țigarete pe piața pariziană urmează unei 
perioade de vînzare experimentală începută în luna noiem
brie a anului trecut în rfegiunea marsilieză și care a dat re
zultate satisfăcătoare, vînzîndu-se într-o' primă perioadă a- 
proximaliv 15 milioane de ,,Gallia".

In urma unei selecții riguroase și al tratamentului apli
cat plantelor de tutun, ,,Gallia" conține de trei ori mai pu
țini alcaloizi decît ,,gauloise"-le obișnuite. - Pe de altă parte, 
utilizarea unei hîrtii foarte poroase (obținută prin perforare 
electrică) permite obținerea unei arderi care produce o 
cantitate de gudron redusă la jumătate față de țigaretele o- 
bișnuite. (După cum se știe, acest gudron se transformă în 
benzo-piren, substanță cunoscută a fi cancerigenă).

Un filtru compus din trei segmente (două părți de ace
tal separate de un spațiu cu cărbune activ din lemn de cocos 
ars) absoarbe celelalte substanțe nocive din tutun, cum ar 
Ii acroleina (redusă la jumătate) sau acidul cianhidric (re
dus la un sfert din conținutul obișnuit al celorlalte țigarete).
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Dimineață de toamnă- 
Pe cuvîntul meu dacă vă 
mint...

foto : I. LIC1U

A N U N-1 A
MARI REDUCERI RE PREȚURI 
la următoarele sortimente 

de confecții pentru 
bărbați, femei și copii

© IMPERMEABILE DIN TERCOT PEN
TRU BĂRBAȚI ȘI ADOLESCENȚI

© IMPERMEABILE BĂRBAȚI TIM1- 
ȘEN1

• SCURTE VÎNT BĂRBAȚI TIMIȘENI 
(HANORACE)

© RAGLANE ADOLESCENȚI
® SACOURI BĂRBAȚI TERCOT

® CĂMĂȘI BĂRBAȚI PUPLIN

@ HUSE P.V.C. PENTRU COSTUME
® SCURTE VÎNT GRIVIȚA
© SCURTE VÎNT TIMIȘENI

© IMPERMEABILE TIMIȘENI
® IMPERMEABILE TERCOT

©IMPERMEABILE TERELEN

® IMPERMEABILE GRIVIȚA Șl ALTE
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CUMPĂRĂTORI I
Vizitați magazinele noastre specializate in vinzarea de 

confecții de toate categoriile pentru bărbați, femei și copii 
de unde vă puteți procura articole de îmbrăcăminte preferate 
cu o reducere de pînă la 50% la prețurile de vînzare. Procu- 
rindu-vă mărfurile de sezon cu preț redus, puteți realiza în
semnate economii bănești în gospodăria dumneavoastră I

Mica publicitate
SUBINCHIRIEZ cameră bloc Petroșani, unui bărbat peste 

36 ani. Adresați căsuța poștală nr. 39 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ulescu Lu
cian eliberată de E.M. Livezeni. O declar nulă.
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MAR ȚI. 10 OCTOMBRIE
Soarele răsare Ia ora 6,24 și 

apune Ia ora 17,39. Zile trecu
te din an — 284. Zile rămase 
— 82.

EVENIMENTE
Q 90 de ani de la nașterea 

(1882) lui Vasile Pârvan, isto
ric și arheolog român (m. 
1927) 0 1972 Vizita oficială a 
ministrului afacerilor externe 
al R.F.G., Walter Scheel în 
R.P. Chineză 0 A fost înfiin
țat Partidul Muncii din Co
reea (1945) 0 Proclamarea o- 
ficială a independenței insu
lelor Fiji (1970) 0 A intrat în 
vigoare Tratatul de la Mosco
va cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare in at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă (19(43).

Filme
MARȚI, 10 OCTOMBRIE

PETROȘANI —7 Noiembrie : 
Vedere de pe pod ; Republica:

Aventuri în Ontario ; PETRI- 
I A : Osceola ; LONEA — Mi
nerul : Ultimul războinic ;
VULCAN : Tată cu de-a sila ; 
LUPENI — Cultural Goya, 
seriile I și II.

Radio
MARȚI, 10 OCTOMBRIE.

j,00 Muzică și actualități •, 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Frumos curgi, Argeș la vale 

muzică populară; 10,30 
Start la intersecție ; 10,45 Arii 
din opere; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică ușoară de 
Camelia Dâscălescu șl Noru 
Demetriad ; 11,25 Album de 
madrigale ; 12,00 Discul zilei ; 
12,30 întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
13,00 Radiojurnal ; 13,30 Con
cert de prînz ; 14,00 Compozi
torul săptămînii ; 14,40 Inter- 
preți de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radioenciclopedie pentru tine
ret ; 15,25 Selecțiuni din ope
reta „Rose Marie" de Friml; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Gin
tă Stevie Wonder ; 16,35 Cîn- 
tecul săptămînii ; 17,00 Școala

capodoperelor ; 17,30 Program 
muzical oferit colectivului Fa
bricii de confecții din Vaslui ; 
13,00 Orele serii; 20,10 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22.30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

TV
MARȚI, 16 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Teleșcoală ; 10,00 
Curs de limba engleză. Lecția 
a 23-a ; 10,30 Muzică populară;
10.45 Film serial : „Salut
Germain". Episodul „Ultima 
noapte la Paris"; 11,15 Cămi
nul la... Brașov; 11,55 Selecți
uni din emisiunea „Promenada 
duminicală" ; 12,25 Reportaj
T.V. : „Caratele hărniciei";
12.45 Telejurnal ; 17,30 Des
chiderea emisiunii. Curs de 
limba rusă. Lecția a 22-a ; 18,00 
Steaua polară ; 18,25 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzi
cală ; 18,45 Publicitate ; 18,50 
întrebări și răspunsuri. In aju
torul celor care studiază în în-

vățămintul de partid ; 19,10
Publicitate; 19,20 1001 do seri; 
19,30 Telejurnal ; 20,00 Comen
tariu la 40 de steme. Județul 
Bacău ; 20,20 Seară de teatru : 
„Robespierre" (II). Adaptare 
pentru televiziune după Ro
main Roland. Premieră pe ța
ră ; 21,30 Film T.V. : „Sub lu
ciul apei" ; 21,50 Melodii...
melodii. Film muzical realizat 
de Televiziunea din R.S. Ce
hoslovacă ; 22,10 Teleglob :
imagini din Cipru ; 22,30 „24 
de ore"; 23,00 Campionatul 
european de baschet feminin ; 
România — Polonia (repriza a 
11-a). Transmisiune directă de 
la Burgas.

Vremea
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 12 
grade, iar la Paring de plus 6 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 8 grade și, 
respectiv, de plus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme închisă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor 
continua să cadă ploi slabe. 
Vint slab din sud.
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Steagul roșu
MARȚI 10 OCTOMBRIE 1072

Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. N. 0.

Cuvîntul ministrului afacerilor 
externe al României, 

Corneliu Mănescu
NEW YORK 9 (Agerpres. — 

In cadrul dezbaterilor din Adu
narea Generală a O.N.U., luni 
a luat cuvîntul Corneliu Mă
nescu ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, șeful deleg;, ț iei ro
mâne la actuala sesiune.

După ce a relevat că parti
ciparea României la activitatea 
internațională se întemeiază pe 
analiza științifică a marilor 
prefaceri ce se produc pe are
na mondială și care creează 
perspective tot mai largi pentru 
realizarea unor relații noi între 
state, pentru instaurarea unei 
păci durabile, șeful delegației 
române a spus că așezarea 
relațiilor dintre state pe baze 
noi, democratice, implică recu
noașterea și aplicarea integrală 
și permanentă, de către toate 
statele și față de fiecare în par
te, a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional: de
plina egalitate în drepturi, in
dependența și suveranitatea na
țională. neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, nc- 
recurgerea Ia forță sau la ame
nințarea cu folosirea forței, 
dreptul popoarelor de a-și hotă
rî singure destinele

întreaga politică externă a 
României socialiste dă expre
sie înfăptuirii consecvente a 
acestor principii. Țara noastră 
așează în centrul politicii sale 
intensificarea legăturilor de pri
etenie și colaborare multilatera
lă cu toate țările socialiste, 
extinde necontenit raporturile 
sale de cooperare cu țările ca
re au pășit pe calea dezvoltă
rii independente, amplifică, pe 
multiple planuri, relațiile sale 
cu toate celelalte state ale lu
mii.

De la această înaltă tribună. 
Guvernul Republicii Socialiste 
România adresează un apel stă
ruitor tuturor statelor lumii, 
tuturor guvernelor de a-și aduce 
o contribuție cît mai substanți
ală la creșterea eficienței 
O.N.U., la sporirea rolului ei în 
făurirea unei lumi a păcii, a 
conviețuirii națiunilor sub sem
nul înțelegerii și prieteniei, a 
unei cooperări internaționale e- 
liberată de spectrul animozită
ților și neîncrederii.

Tocmai aceste imperative au 
determinat guvernul român să 
ceară înscrierea pe ordinea de 
zi a celei de-a XXVII-a sesiuni 
a Adunării Generale a punctu
lui intitulat: „Creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea și întărirea păcii 
și securității internaționale, în 
dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile în promovarea 
normelor dreptului internațional 
în relațiile între state11.

Referindu-se la securitatea 
internațională, vorbitorul a ară
tat că discutarea acestei proble-

Reafirmînd, în continuare, po
ziția țării noastre față de li
chidarea focarelor de tensiune 
și conflict, vorbitorul a arătat 
că guvernul român cere cu tă
rie stingerea flăcărilor războ
iului din Indochina, curmarea 
neîntîrziată a intervenției 
S.U.A. împotriva eroicului popor 
vitenamez, a bombardamentelor 
și a celorlalte acțiuni militare, 
retragerea totală a trupelor a- 
mericane, astfel îneît acest 
popor, precum și popoarele 
cambodgian și laoțian să-și poa
tă soluționa în mod 
liber problemele lor, fără nici 
un amestec din afară.

Abordînd problema dezar
mării, reprezentantul țării noas
tre a arătat: Guvernul român 
consideră că trebuie să se ac
ționeze cu hotărîre pentru a- 
doptarea unor măsuri efective 
de stăvilire a cursei înarmări
lor, de înghețare și reducere 
treptată a bugetelor militare, 
de stabilire a unui program con
cret avînd ca obiectiv interzi
cerea folosirii armelor termo
nucleare și a altor arme de 
exterminare în masă, încetarea 
producție) și lichidarea stocu
rilor existente de asemenea 
arme adoptarea de măsuri con
crete privind desființarea baze
lor militare străine Și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor 
state abolirea blocurilor mili
tare.

In continuare vorbitorul a 
declarat că poporul român ur
mărește cu sentimente de pro
fundă solidaritate lupta dreap
tă a popoarelor din Africa și 
din alte continente pentru a- 
părarea ființei lor naționale.

O semnificativă recunoaștere 
a hotărîrij Și consecvenței cu 
care România se situează de 
partea popoarelor ce luptă pen
tru eliberare, sau își concen
trează eforturile pentru desă- 
vîrșirea independenței politice 
și economice, a constituit-o pri
mirea plină de căldură și en
tuziasm făcută președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în cursul vizitei în
treprinse anul acesta în opt 
state africane.

In încheiere, vorbitorul a de
clarat că România va milita ne
obosit pentru ca O.N.U. să-și 
aducă o contribuție mai efici
entă la efortul comun al popoa
relor pentru crearea undi lumi 
în care toate națiunile, libere 
și egale în drepturi, să-și poa
tă realiza aspirațiile lor legiti
me dc pace, bunăstare Și pro
gres.

LONDRA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: La Londra a avut 
loc un simpozion româno-brita- 
nic pe tema cooperării industri
ale. Delegația română a fost 
condusă de G. Cristea, director 
general al Direcției de coope
rare din Ministerul Comerțului 
Exterior. Din partea britanică 
au participat Sir Montague 
Prichard, președintele Grupului 
industrial „Perkins", Leopold 
Friedman, vicepreședintele Con
siliului pentru dezvoltarea 
schimburilor economice cu Eu-

ropa de Răsărit, reprezentanți 
ai Departamentului Comerțului 
și Industriei. La ședința de des
chidere a simpozionului a fost 
prezent ambasadorul Republi
cii Socialiste România Ia Lon
dra, Vasile Pungan.

In informația de presă pu
blicată Ia încheierea simpozio
nului se menționează că „cele 
două părți au examinat căile 
și mijloacele de întărire a co
laborării și cooperării industri
ale, reciproc-avantajoase, de 
dezvoltare a comerțului româ-
no-britanic“.

Reuniunea Consiliului Ministerial 
al Piefei comune

LUXEMBURG 9 (Agerpres). 
— Consiliul Ministerial al Pie
ței comune a început luni, Ia 
Luxemburg, o reuniune de două 
zile, pentru a dezbate un pro
iect, elaborat de Comisia C.E.E., 
privind liberalizarea, pînă în 
anul 1977, a schimburilor co
merciale dintre viitoarea piață 
comună lărgită și un grup de 
13 țări din bazinul meditera
nean.

înaintea începerii dezbateri
lor asupra proiectului, Consiliul 
Ministerial a aprobat acordul 
pe care Comisia C.E.E. l-a ne
gociat săptămîna trecută, la 
Bruxelles, în numele „celor șa
se11 cu Republica Arabă Egipt.

Este vorba de un acord comer
cial, în termenii căruia cele 
două părți își propun reduce
rea în mod reciproc a tarifelor 
vamale la schimburile industri
ale. Acordul vizează, de ase
menea, liberalizarea schimburi
lor pentru o serie de produse 
agricole.

In cea de-a doua zi a reuni
unii, Consiliul Ministerial va 
avea convorbiri cu miniștrii de 
externe ai celor 19 țări afro- 
malgașe asociate la Piața co
mună. Vor fi discutate, cu acest 
prilej, implicațiile lărgirii C.E.E. 
asupra schimburilor comerciale 
dintre țările comunitare vest- 
europene și partenerii afjșo- 
malgași.

(Urmare din pag. 1)

— Este, da' trebuie să dăm 
gata și răpirea și să ne facem 
preliminarul, și ceva pe dea- 

f supra. Peste două-trei zile și 
ei pot să fie în aceeași situa
ție. Așa că e normal să ținem 
pasul cu cerințele abatajului.

In jurul celor ce izbîndesc 
pe tăcute, se așează adesea a- 
buri de poveste. Povestea vă
zută cu ochii oamenilor, în- 
timplată cu faptele lor. Sîn- 
tem în galerie. Un grup com
pact. Nici unul, din schimbul 
I, n-a plecat. Fără „șef" nu se 
face, a glumit cineva. Printre 
ei și un „boboc". Un nou an
gajat.

— Cum a fost ? — l-am în
trebat.

(E tînăr, foarte tînăr, Mihai 
Sava).

— Păi, am primit bonul și 
am așteptat să mă „confirme" 
brigada. Cum a fost ? M-au 
întrebat de toate, ce școală 
am, dacă am mai lucrat, dacă 
vreau să mă calific. Unul mic 
și negricios m-a luat tare: 
„Dacă ai venit cu gîndul să 
muncești, noi te primim, da' 
să nu ne încurci că dai de 
naiba cu noi !“. E primul meu 
șut...

Ne-a ajuns din urmă și 
Ioan Cojocarii. înalt, sigur în 
mișcări, pe drumul ăsta al a- 
dîncului, e cu un cap mai sus 
decît ortacii săi. Se bucură că 
în cele cîteva zile de cînd 
s-au încumetat să lanseze ini
țiativa „BRIGADA DE PRO
DUCȚIE ȘI EDUCAȚIE", bizuit 
pe hărnicia lor, frontalul are 
un plus de 150 tone cărbune. 
Aflasem așa în treacăt, că la 
ora 18, cu familiile, așa hotă- 
rîseră dimineața înainte de in
trarea în șut, vor merge Ia

filmul „Felix și Otilia". Nu 
vreau să-i sicii însă. Fără îndo
ială, în luarea cutezătoarei deci
zii, au tras serios în balanță și o- 
mogenitatea, dar și liotărî- 
rea oamenilor, deși frontalul 
lor e cel mai greu din exploa
tare.

Obiectivele inițiativei 
noastre au un rost bine defi
nit. In primul rînd se va în
tări disciplina, oamenii s-or 
stabiliza, iar brigada se va a- 
firma, ca un colectiv puternic, 
omogen.

loan Cojocarii a tăcut. As
pru la chip, dar blind și în
găduitor la vorbă, omul ăsta 
știe să-și „țină în frîu" brigada, 
pe cei 47 de mineri, ajutori și 
vagonetari. In față, ortacii lui 
discută aprins. „Cînd am să-i 
spun nevestei că mergem la 
film cu tot schimbul, n-o să 
mă creadă..." N-am mai auzit 
urmarea. Vocea o recunoș
team. Era minerul Dumitru 
Bușoiu, căruia șeful de schimb, 
Aurelian Alecu. îi promisese, 
în rîs desigur, „un bon de 
bărbierit, că prea te lași Mi
tică, așa, și nu-i bine 1" 
CRISTEA HAGIU nu s-a putut 
abține : „Poate vii și la cinema 
așa neras, să rîdă nea Cojo- 
caru de tine I"

— I-am văzut la muncă. Tă
cuți, gravi, flecare cu locul și 
munca lui. Toate grupele func
ționau ca un ceasornic. Șeful 
de brigadă cu ȘERBAN COS- 
MA, trăgeau din greu in falie. 
NICOLAE BENEDEK, GRIGO- 
RE FATOL, NICOLAE DO- 
BRE, IOAN ȚEȚE, DUMITRU 
VĂDUVĂ, VICENȚIU MOL
NAR și „bobocul" MIHAI SA
VA, într-o unitate de mișcări, 
unii la pik, alții la lopată, dă
deau transportorului, să ducă 
la rol „diamantul negru". „Ini

țiativa asta ne leagă, creează 
o atmosferă de familie, ne o- 
bligă la mai mult". Sînt spuse
le lui Aurelian Alecu, șeful 
de schimb. Ghicesc în dosul 
măștii de praf negru o des
tindere, seriozitate. In frontal 
„peisajul" este mereu același, 
parametri stratului se schim
bă însă; dar elementul inva
riabil rămîne: OMUL ADlN- 
CULUI. Bineînțeles, acest om 
se schimbă și el, de Ia o lună 
Ia alta, de la o zi la alta, de
vine mai priceput, mai in
struit, capătă vederi mai adînci 
și mai largi. Dar trăsătura lui 
fundamentală rămîne neștir
bită. Cum este această trăsă
tură ? Ușor de văzut, greu de 
numit. Este ca o pecete, ca un 
pigment sufletesc, imposibil de 
confundat cu altul... „Dorința 
de a da mai mult cărbune e 
unanimă, mai ales acum, cînd 
„NE-AM DAT CUVÎNTUL ȘI 
AM LANSAT INIȚIATIVA I" 

Sîntem în curtea minei. 
Confruntăm cifrele, discutăm, 
loan Cojocarii și ortacii lui 
fac schimb „de păreri". Cu 
toții sînt de acord să „preste
ze" cîteva ore în plus pentru 
aprovizionarea cu materiale, 
deși au o echipă care-i ajută. 
Sînt însă măsuri de prevede
re. loan Cojocarii a scos un 
carnețel. Curiozitatea mă îm
pinge să văd ce scrie în el. 
II răsfoiesc. însemnări. Cifre, 
caracterizări. Nu lipsește pro
gramul unor acțiuni instructiv- 
educative: vizionarea unor
spectacole cinematografice, 
două excursii cu familiile. 
Deocamdată idei ! Dialogul 
devine general. Aurelian Ale
cu, se plînge că I.G.L.-ul i-a 
lăsat casa vraiște, și că aș
teaptă de trei luni să i se pu

nă parchetul. Șeful de brigadă 
pare mirat. Și-a notat ceva în 
carnețel : bănuiesc ce !...
Ne-am despărțit. Minerii sînt 
veseli, bine dispuși. La ora 18 
se întîlnesc la „Felix și..."

Minerii loneni sînt intr-a
devăr niște oameni de acțiu
ne. Nici FRANCISC DOBROI, 
VASILE ANTON, SIMION 
PĂDURE, ARPAD PIȘEK, ȘTE
FAN CULCEAR, GHEORGHE 
ALEXA, GRIGORE BIRO, ION 
NICOLAE, GHEORGHE COJO- 
CARU, nu s-au sfiit să ne măr
turisească, au făcut-o cu lin 
fel de mîndrie, pentru că ei, 
minerii, alcătuiesc, în virtutea 
acestui tonus vital, o unitate 
profesională în care toți, de 
la vagonetar la miner se con
fundă într-o entitate unică — 
minerul.

★
Un amănunt am mai adăugat 

însă, tot cu privire la inițiativa 
frontaliștllor loneni : merită
reținut faptul că brigăzile lui 
MARIN CIUBĂR, ZAHARIA 
BALĂUȚA, CONSTANTIN TI- 
ȚOIU, TRAIAN MOLNAR, A- 
RISTICA BORȘ. ION BACIU, 
COSTACHE BIGljJ, toți came- 
riștll și frontaliștii au îmbrăți
șat inițiativa, iar la ora cînd 
apar aceste rînduri, 250 de 
mineri se înfruntă în marele 
dialog al muncii, care a înce
put să se amplifice, să capete 
materializare. Inițiativa „BRI
GADA DE PRODUCȚIE și E- 
DUCAȚIE", lasă porți deschi
se afirmării, îndrăznelii și re
surselor încă nedescoperite, 
pentru ca in cinstea marelui 
eveniment ce se apropie — 
a 25-a aniversare a proclamă
rii Republicii, cu toții să se a- 
fle, pe treapta de sus a podiu
mului întrecerii socialiste.

me la actuala sesiune va tre
bui să dea un nou impuls pune
rii în aplicare a .Declarației a- 
supra întăririi securității in
ternaționale.

I

râ se pune capăt, odată 
anomaliilor io desfacerea

pentru totdeauna, tuturor

Gus Hali despre programul 
electoral al P.C. din S.U.A.
NEW yORK 9 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la emisiunea 
„întrebări Și răspunsuri11 orga
nizată de societatea america
nă de televiziune „A.B.C.11, Gus 
Hali, secretar general al P.C. 
diin S.U.A., candidatul parti
dului comunist în alegerile pre
zidențiale, exprimînd progra
mul electoral al partidului, a 
subliniat că P.C. din S.U.A. se 
pronunță pentru încetarea ime
diată a războiului din Vietnam 
și a amestecului militar al 
S.U.A. în treburile interne ale 
popoarelor din Indochina. Gus

Hall a relevat, de asemenea, că 
programul electoral al partidu
lui prevede ca uriașele mijloa
ce care în prezent sînt între
buințate în scopuri militare să 
fie îndreptate spre probleme 
interne stringente cum sîn.t li
chidarea șomajului a slums- 
urilor, înfăptuirea unui program 
de construcții de locuințe. De 
asemenea, partidul se pronun
ță pentru transformarea fun
damentală a economiei țăi ii, 
inclusiv pentru naționalizarea 
băncilor și monopolurilor.

PE SCURT îi! PE SCURT SiFE SCURT
0 Consiliul Ligii Arabe, reu

nit la Cairo, a hotărît să con
voace, în Kuweit Ia mijlocul 
lunii noiembrie, o reuniune a 
miniștrilor afacerilor externe și

Un miliard
de analfabeți
O dată depășită perioada 

asupririi coloniale, statele in 
curs de dezvoltare s-au lan
sat cu entuziasm in lupta 
împotriva ignoranței, acțiune 
considerată pe drept cuvînt 
ca o condiție esențială a unei 
eliberări reale și durabile. 
Cu toate acestea, potrivit u- 
nor 
o

cifre furnizate de către 
comisie specială a

diile universitare de două ori 
și jumătate mai mulți tineri 
decît in țările in curs de 
dezvoltare. In țările indus
trializate, proporția in care 
tinerii frecventează studiile 
universitare oscilează între 
unul din opt și unul din 20. 
Pentru țările in curs de dez
voltare, proporția este de 1 
din 35 (Asia), I din 45 (state-

Din presa străină

buteliilor pentru aragaz !
re ne-au determinat să ajungem 
în imposibilitatea de a satisface 
cerințele consumatorilor, spre 
exasperarea acestora și în ulti
mă instanță și a noastră. Astfel, 
din comanda lansată de 18 000 
de butelii pe luna septembrie, 
întreprinderea de livrare a pro
duselor petroliere Timișoara — 
de care sîntem tutelati — ne-a 
trimis doar 12 134 de bucăt'. 
Mai mult, din 28 septembi e , 
excepția zilei de 5 octombrie, 
cînd am primit 1 158 de butelii, 
deși erau planificate 4 000, pe 
care, în mare parte, le-am dis
tribuit la Lupeni și Petroșani) în 
depozit nu ne-a mai intrat nici 
o butelie! La această situație 
s-a mai adaugat și faptul — ca
re a constituit motivul major al 
stagnării create în desfacere — 
că principalul nostru furnizor, 
slatia de înibpteliere Brazi, a 
fost scoasă temporar din func
țiune...

— Din cele 41 de butelii pe 
care le mai avem (le aveau la 
acea dată — n.n.) în depozit — 
a adăugat magazionerul Con
stantin Speriata — nu putem să 
satisfacem decît — și aceasta în 
mică măsură — necesităț'le u- 
nor întreprinderi și instituții 
(spitale, unități T.A.P.L., farma 
ciile, unele laboratoare ele), Spe
răm însă că...

Sperăm! Sperăm mereu. Bine 
că ne-am obișnuit să sperăm! 
Ne „hrănim" cu himere. înghi
țim „speranțe" cu nemiluita și, 
conform prescripțiilor (adică... 
previziunilor și obișnuințelor), 
nu ajungem decît în situația de 
a ne „intoxica" de darnicele 
promisiuni. Semnalăm (cu sau 
fără ajutorul sesizărilor oame
nilor muncii), de ani de zile, o 
serie de anomalii pe circuitul 
Depozitul de butelii din Vul
can — cetățean, le aducem cu

(Urmare din pag. 1)

schimbe și nouă buteliile... Pînă 
acum, nu se întrevede însă nici 
o speranță în acest sens — no 
spuneau Nicolae Oancea, Ion 
Vatra, Ștefan Butoi, Iosif Marta. 
Gheorghe Marinescu.

— Nu mai avem pe ce găti, 
de cîteva zile. Am venit șase 
dimineți în șir și am stat la 
poartă, doar-doar vom primi bu
telii, dar pînă acum ne-am ales 
numai cu promisiuni și cu timp 
pierdut în van — s-au grăbit să 
adauge, vădit indignate, gospo
dinele Elena Galinschi, Elisabeta 
Inocan, Elena Airinei, Monalisa 
Topuz.

Declarațiile, venite spontan, 
confirmîndu-ne așteptările ne-au 
grăbit intrarea în depozit. Ce se 
întîmplă, oare, în această uni
tate, care este cauzq care a de
terminat numeroase luări de po
ziție ale cetățenilor împotriva 
modului în care au fost tratați 
de conducerea depozitului ? Șe
ful secției. Gheorghe Mog3, la 
aflarea scopului vizitei noastre, 
ne-a declarat pe nerăsuflate ur
mătoarele :

— Intr-adevăr, situația preca
ră, care se manifestă actualmen
te în livrarea buteliilor de ara
gaz de către unitate'a noastră, 
a dat naștere la îndreptățite ne
mulțumiri din partea consuma
torilor, corelate cu o sumedenie 
de alte și alte reproșuri ce ne 
sînt adresate. Acuzațiile sînt 
cauzate, după părerea mea, dc 
necunoașterea exactă a situați
ei existente în momentul de fa 
tă. De necunoașterea modului 
defectuos în care sîntem asi
gurați cu butelii I Pentru a vă 
argumenta ceea ce am afirmat 
vă relatez — lucruri ce se pot 
constata do altfel și din actele 
de evidentă cîteva cauze '■a-

promptitudine la cunoștința con
ducerii acestei instituții și sîn
tem „serviți", cu aceeași promp
titudine, cu,., speranțe. Să spe
răm ! Pînă cînd să tot sperăm, 
că vor fi cîndva lichidate defi
nitiv suprasolicitările (din atîtea 
perioade ale anului), care cre
ează decalaje de zile, de săplă- 
mîni întregi, între comenzi și 
livrări ? Pînă cînd să mai con
semnăm că oamenii sînt puși în 
situația neplăcută, inadmisibilă, 
de a face comenzi duble, triple 
chiar, în vederea obținerii li
nei... singure butelii ? Pînă cînd 
să mai „justificăm" perlurbați- 
ile în desfacerea buteliilor, da
torate — în primă și ultimă in
stanță — unor evidente ■ defici
ente de ordin organizatoric ? 
Au fost stabilite întotdeauna, 
după apariția „semnalelor" noas
tre critice, planuri detaliate, pen
tru asigurarea unei desfășurări 
în bune condiții a preschimbării 
buteliilor. Planurile, cu repez’- 
ciunea cu care au fost întocmi
te, au fost uitate. Amnezie tota
lă I Oamenii își văd de treabă 
(așa cred ei că fac!) în continu
are, pe aceeași linie 1 Și defici
entele se tin lanț. Nu se respec
tă comenzile lansate de depozit 
către întreprinderea tutelată. De 
ce? De ce, adică, nu se respec
tă ! Pentru că, considerăm, con
ducerea acestui depozit, respon
sabilul Horia Mîrza, s-a obișnuit 
în a se mulțumi cu minimele 
„oferte", nu manifestă consec
ventă în susținerea unui punct 
de vedere care să coincidă cu 
cerințele masei de oameni pe 
care-i deservește depozitul, to
lerează abaterile disciplinare a- 
le salariaților săi, nu a căutat 
să facă ceva în direcția preîn- 
lîmpinării nemulțumirilor, elimi- 
nînd întîrzierile nejustificate în 
preschimbarea buteliilor. Orele

de funcționare a .centrelor pro
vizorii de desfacere (care ar tre
bui să existe în toate zonele >- 
rașelor noastre) nu sînt respec
tate, desfacerea la domiciliu, 
prin șoferii mașinilor cu butelii 
(și acum ca și întotdeauna, ne
însoțiți) are loc cu intermiten
te, greoi, se desfășoară la voia 
întîmplării, preferential (dacă 
nu-i cunoști personal pe șoferi 
poți să tot faci comenzi!), fero
viarii — oare „ajută" la aduce
rea buteliilor — au prioritate la 
depozit, sub „scutul" mașinilor 
întreprinderilor, se strecoară ori- 
cînd în depozit autovehicule 
„apartinînd" (nu în scripte, cl 
așa, provizoriu, la anumite ore, 
cînd butelia de-acasă nu mai... 
face fată) unor „șefi", mai mari 
sau mai mici, celor ce așteaptă 
în fata porții li se „servesc" 
speranțe și „Nu avem I Altăda
tă"... în timp ce aceștia asistă, 
neputincioși, la scoaterea de bu
telii din depozit! De ce ? Și pînă 
cînd? Considerăm că situația do 
fapt, departe de a putea fi „îm
brăcată" în justificări, cît de cît 
viabile, merită să fie cercetată 
la amănunt. E inadmisibil să ne 
rezumăm, și în continuare, la 
a arunca vina unor deficiențe 
de organizare pe... obstacolele 
(mai mult sau mai puțin imagi
nare, oricum evitabile) ce apa» 
pe calea ferată, de la... Timișoa
ra sau de la Brazi la Petroșani...

Ne alăturăm reproșurilor, sute
lor de reproșuri care ne sosesd 
lunar, sub forma unor scrisori, 
la adresa modului defectuos în 
care se desfășoară, preschimba
rea buteliilor în Valea Jiului și 
cerem, alături de toți cei care 
sînt convinși că și în acest do
meniu lucrurile pot lua o întor
sătură favorabilă, să se pună 
capăt în final tuturor anomaliilor! 
Cît mai rurînd'

0 Duminică, ministrul eco
nomiei și finanțelor al Argenti
nei, Cayetano Licciardo, și-a 
prezentat demisia președintelui 
Alejandro Lanusse, a anunțat 
serviciul de presă al președinți
ei.

0 Henri Kissinger, consilier 
special al președintelui S.U.A., 
și adjunctul său, generalul A- 
lexander Haig, s-au întâlnit, du
minică, la Paris, cu Le Duc Tho, 
consilier special al delegației
R. D. Vietnam la convorbirile 
cvadripartite asupra Vietnamu
lui, și cu șeful acestei delegații, 
Xuan Thuy, a anunțat Casa Al
bă, potrivit agențiilor France 
Presse și Reuter.

0 Cel mai recent sondaj Ga
llup relevă că principalele pro
bleme care-i preocupă pe cetă
țenii americani sînt implicarea
S. U.A. în Vietnam și creșterea 
costului vieții. Astfel, dintre 
persoanele cărora li s-a adresat 
întrebarea „Care credeți că es
te cea mai importantă proble
mă ce confruntă țara noastră în 
prezent?", 54 la sută s-au pro
nunțat în acest sens.

0 Delegația irakiană de bu
năvoință, formată din Abdel 
Khalek Al Samarrai, membru în 
Consiliul Comandamentului Re
voluției de la Bagdad, și Amer 
Al Abdallah, ministrul de stat 
pentru afacerile prezidențiale, a 
sosit într-o nouă vizită la Sa
naa, după convorbirile avute 
cu oficialitățile sud-yemenite.

0 Un spărgător de gheață și 
o navă de cercetări oceanologi- 
ce, ambele sub pavilion ameri
can, au fost imobilizate dinco
lo de Cercul Polar, într-un strat 
de gheață de peste doi metri. 
Incidentul s-a produs în urma 
ciocnirii și avarierii celor două 
nave, la bordul cărora se află 
160 de persoane.

0 Ansamblul folcloric „Brîu- 
lețul" din Constanța, care se a- 
flă la Freiburg cu prilejul des
fășurării „Săptăminli românești", 
a prezentat un program de mu
zică populară românească. In 
fața a peste 1 000 de invitați — 
artiștii români s-au prezentat 
cu un repertoriu bogat, care 
s-a bucurat de succes.

ai apărării din țările arabe în 
vederea discutării situației din 
Orientul Apropiat.

0 O serie de manifestări ca
re au avut loc în capitala U- 
gaijdei au marcat cea de-a 
10-a aniversare a dobîndirii in
dependenței țării.

Cu acest prilej, președintele 
Idi Amin a rostit un discurs 
radiodifuzat.

0 Luni, ministrul de interne 
al Republicii Malgașe, Richard 
Rastimandrava, a făcut o decla
rație în care a arătat că 96,35 
la sută din numărul total al ale
gătorilor înscriși în listele elec
torale s-a pronunțat, în timpul 
referendumului, în favoarea 
menținerii Ia putere, în urmă
torii cinci ani, a guvernului de 
uniune națională, condus de 
generalul Gabriel Ramanantsoa.

J Agenția sudaneză de infor
mații S.U.N.A. și agenția M.E.N. 
informează că, la 8 octombrie, 
guvernul Egiptului a cerut gu
vernului sudanez să-și retragă 
contingentul de trupe rămas pe 
teritoriul egiptean din timpul 
războiului din iunie 1967,

0 Agenția V.N.A. informea
ză că, la 8 octombrie, numărul 
avioanelor pierdute de Statele 
Unite în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam a ajuns Ia 3 980. 
In acest număr sînt cuprinse 
cele două avioane americane 
doborîte duminică și alte trei 
care au fost doborîte vineri dea
supra teritoriului nord-vietna- 
mez.

O La 9 octombrie, la Mosco
va, au avut loc consultări între 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
cancelaria guvernului federal 
al R.F. a Germaniei. Cu acest 
prilej au fost abordate proble
me de interes reciproc, relatează 
agenția TASS.

0 Printr-un decret al guver
nului bolivian a fost instituit 
controlul de către stat asupra 
companiei „Iron and Steel In
dustries". Decretul menționează 
că „scopul principal al creării 
Industriei de stat a oțelului es
te de a asigura bazele dezvol
tării tuturor celorlalte ra
muri Industriale ale economiei 
bolivlene".

le arabe), 1 din 49 (America 
Latină) și 1 din 90 (Africa).

Discrepanța se menține și 
in ceea ce privește numărul 
cadrelor didactice. Statele in 
curs de dezvoltare au cu 65 
milioane de elevi mai mult 
decit cele industrializate, dar 
în ambele grupuri există a- 
proximativ același număr de 
învățători și profesori.

In 1961, la Addis Abeba, 
in cadrul Conferinței asupra 
educației în țările africane, 
s-a fixat anul 1980 ca termen 
limită pentru cuprinderea în 
sistemul de învățământ a tu
turor copiilor de virstă șco
lară. Cinci ani mai tîrziu, în 
1966, la Tripolii statele ara
be își defineau un obiectiv 
similar. Pentru atingerea u- 
nui asemenea țel, comisia 
specială a U.N.E.S.C.O. rele
vă, între altele, în recoman
dările sale, necesitatea unei 
cooperări mai intense și mai 
eficace între statele industri
alizate și cele in curs de 
dezvoltare, atit în domeniul 
economic, cit și în cel cul
tural.

(„JEUNE AFRIQUE")

U.N.E.S.C.O., în lume conti
nuă să existe un însemnat 
procent de neștiutori de 
te.

Numărul analfabeților 
continuat să crească de 
700 milioane in 1950, la 
milioane 
milioane 
nizate de 
arată că 
frica și în statele arabe 
adult peste 15 ani din patru 
știa să scrie și să citească, 
și că în Asia 
mătate din 
alfabetizată.

Unul din .
pecte ale problemei educației 
îl constituie faptul că și în 
acest domeniu se manifestă 
cu pregnanță discrepanța din
tre statele industrializate și 
țările în curs de dezvoltare. 
Țările dezvoltate, avînd apro
ximativ o pătrime din popu
lația tînără a lumii, au chel
tuit de zece ori mai mult 
pentru educație decit țările 
în curs de dezvoltare. Datele 
privitoare la învățământul 
superior arată că în statele 
industrializate urmează stu-

car-

a 
la 

735 
783 

jur-
în 1960 și la 
in 1970. Cifrele 
comisia U.N.E.S.C.O. 
în anul 1970 în A- 

un

aproximativ ju- 
populație era

principalele ds-

I
S

In cursul lunii septembrie și 
de la începutul acestei luni, în 
județele Brăila, Buzău, Ialomi
ța, Prahova, Dîmbovița, Ilfov, 
Teleorman, Argeș, Olt, Dolj, 
Mehedinți, Gorj și Vîlcea au că
zut cu persistență ploi abunden
te care au provocat revărsarea 
rîurilor Buzău, Ialomița, Dîmbo
vița, Argeș, Neajlov, Vedea, 
Teleorman, Olt, Motru, Jiu și 
a afluenților lor. In urma aces
tor revărsări, precum și a stag
nării apelor, au fost acoperite 
zeci de mii de hectare de teren. 
Apele au inundat un mare nu
măr de gospodării țărănești și 
de costrucții agrozootehnice, 
precum și unele unități industri
ale, iar în multe locuri au în
trerupt, temporar, circulația pe 
șosele și căi ferate. Unele vii
turi puternice au afectat diguri, 
au distrus poduri. Au fost pro
vocate pagube materiale impor
tante unităților socialiste din a- 
gricultură și industrie, gospodă
riilor populației.

Inundații de proporții mai re
duse s-au semnalat și în alte 
județe ale țării.

In județele afectate de inun

dații, organele locale de partid 
și de stat au mobilizat toate for
țele și, cu un larg sprijin din 
partea populației au acționat 
pentru înlăturarea' și evitarea 
efectelor inundațiilor, prin în
tărirea digurilor existente, e- 
vacuarea animalelor și a produ
selor. In comunele și satele pe
riclitate, mii de familii au fost 
evacuate din locuințele inunda
te sau amenințate de ape, asi- 
gtirîndu-ll-se ajutoarele nece
sare. In aceste acțiuni sînt an
trenate, cu mijloacele tehnice 
corespunzătoare, unități ale for
țelor noastre armate.

In prezent, nivelul apelor u- 
nor rîuri din județele afectate 
este în scădere și pe măsura 
retragerilor lor se reia activita
tea normală.

Ținînd seama de faptul că 
ploile continuă să cadă, iar pe 
cursul inferior al unor rîuri ni
velurile se mențin încă ridica
te, organele locale de partid și 
de stat, toți cetățenii sînt che
mați să acționeze în continuare, 
operativ, pentru prevenirea u- 
nor noi pagube șl să asigure în 
scurt timp înlăturarea urmărilor 
inundațiilor și desfășurarea 
normală a activității.
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