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

ÎNFĂPTUIREA INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI 
TRANSMISE CO PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU IN VALEA JIULUI

Lucrările plenarei Comitetului municipal
de partid, au accentuat imperativul care

trebuie să stea în fața tuturor organizațiilor
de partid, a fiecărui colectiv de muncă:
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lucrările într-o ’perioadă de 
întrecerii între toate colec- 
ai muncii din Valea Jiului,

Desfășurîndu-și 
puternic avînt al 
livele de oameni 
pentru transpunerea în viată a măsurilor lua
te în lumina prețioaselor indicații și recoman
dări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, date 
cu prilejul vizitei de lucru efectuate acum o 
lună în județul nostru, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan ale ultimului tri
mestru și ale întregului an 1972, pentru pre
gătirea minuțioasă a celor mai propice condi
ții de înfăptuire a sarcinilor prevăzute în cel 
dc-al treilea an al cincinalului, recenta plena
ră a Comitetului municipal de partid a scos în 
evidentă o serie de aspecte importante, atît 
economice și sociale, cît și politico-educative, 
de care depinde perfecționarea muncii de vi
itor în aceste direcții. In cuvîntul său, tov. 
Ing. Vasile Ogîrlaci, directorul general al Cen
tralei cărbunelui Petroșani a subliniat faptul 
că măsurile speciale pentru redresarea pro
ducției de cărbune a bazinului, luate în urma 
vizitei de lucru a conducerii superioare de 
partid și de stat, n-au fost fructificate în în
tregime, că rezultatele obținute de unele ex
ploatări miniere, cum sînt Bărbăteni, Lupeni, 
Aninoasa nu se situează la nivelul obiective
lor preconizate, la stadiul gîndit. la „cota" ce
rințelor și exigentelor etapei pe care o par
curgem, Nu-i suficient să se traseze pe hartă 
cutare lucrare de pregătire sau de deschidere. 
Factorii răspunzători de bunul mers al extrac
ției prezente și viitoare trebuie să acorde o 
atenție deosebită acestei ipostaze esențiale a 
activității de producție, să se preocupe intens 
de concretizarea întocmai a ceea ce-și pro
pun în acest sens, respectînd ca pe-o literă 
de lege termenul și parametrii calitativi stabi
liți. Realizarea în prima decadă a lunii octom
brie a numai 25 la sulă din planul lunar al lu
crărilor de pregătire 
să pună sub semnul 
xemplară 
vul reieșit c’in cuvîntarea 
al partidului la adunarea 
din Valea Jiului de a se 
rapidă a extracției în cel 
bonifer al tării, 
zime, 
către cercetătorii și. proiectanții I.P.C.M.H.- 
ului, de către toate cadrele de ingineri și teh
nicieni, de la directorul general pînă jos, la 
frontul de lucru. Trebuie concepută bine, tre
buie construită bine mașina, căci a nu o face 
să corespundă pe de-a-ntregul condițiilor spe

deschidere este firesc 
întrebării onorarea e- 

a sarcinilor încredințate. Imperati- 
secretarului general 
cu activul de partid 
trece la mecanizarea 
mai mare bazin car- 

se cuvine înțeles în frofun- 
bine chibzuit sub toate unghiurile de 
cercetătorii și

cifice în care o 
promite și asta 
atîtea rînduri... 
îndelung gîndit, 
tura strictă a unui abataj, ci la nivel de îlux 
extractiv, în consonanță cu rigorile ansamblu
lui. O problemă deosebită ridicată de 
rul general a mai fost aceea a găsirii 
ziate a celor mai potrivite forme, 
mai eficiente metode de creștere 
mărului de oameni 
în sfera nemijlocit 
tăților miniere din Valea 
sens, se 
care să 
torul.

Noile 
țile centralei, pentru fiecare loc de muncă în 
parte, în deplină concordanță cu posibilitățile 
concrete de care dispun colectivele minerești 
revendică aplicarea faptică, în mod absolut ri
guros, a programelor de lucru stabilite. 
Numai așa eforturile depuse vor primi încu
nunarea cu succesele dorite.

Vorbind în numele constructorilor din mu
nicipiul nostru, tovarășul Dumitru Țurnă, di
rectorul Grupului de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H., loan Lăsat, directorul Șantierului Va
lea Jiului al T.C.M.M. și Ștefan Nfcolau, șe
ful Șantierului Valea Jiului superior al 
I.L.H.S., s-au axat îndeosebi pe invocarea u- 
nor dificultăți și obstacole provocate din afa
ră, insistînd mai puțin pe relevarea unor lip
suri sau deficiente interne, de organizare și 
conducere mai ales, pe frămîntările și preocu
pările colectivelor respective, po modalitatea 
în care se impune să fie valorificate resurse
le și capacitățile umane și materiale dinlăun- 
trul propriilor sfere de acțiune. înainte de a 
pedala cu precădere, dc pildă, pe latura nece
sității asigurării-unei dotări tehnice corespun
zătoare — evident șl această problemă se ce
re soluționată, dar la scară mai înaltă era dc 
așteptat ca președintele comitetului oamenilor 
muncii de la Grupul de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H. să arate ce trebuie să întreprindă de 
urgență colectivul de constructori, în frunte 
cu comuniștii, pentru recuperarea în lunile ca
re au mai rămas din anul curent al unor în- 
tîrzieri nojustificate în ceea ce privește pu
nerea în funcțiune a unor obiective industria-

ing. Traian MULLER

integrăm, înseamnă a o com- 
costă, cum s-a mai văzut în 
Se Impune ca utilajul să fie 
nu limitat doar la conjunc-

care să 
productivă, 

Jiului. „In 
cere să ne fixăm un program 
nu ne abatem", a concluzionat

directo- 
neîntîr- 
a celor 
a nu- 
lucreze 

a unl
ace st 
de la 

vorbi-

sarcini de plan stabilite pentru unită-
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In dorința de a-și spori 
succesele,

minerii amooseni
au preluat inițiativa 

„brigada de producție 
și educație4'

Inițiativa brigăzii conduse de 
comunistul loan Cojocaru de 
la mina Lcmea a avut ecou și 
s.e extinde cu repeziciune pre
tutindeni în Valea Jiului. Ca 
și în celelalte unități miniere 
din Vale, ea a stîrnit un viii in
teres și în rîndul muncitorilor, 
tehnicienilor Și inginerilor de 
la exploatarea minieră Ani
noasa. Pentru dezbaterea în a- 
mănunt a obiectivelor urmărite 
de inițiativă și a rezultatelor cc 
se pot obține prin aplicarea ci, 
la indicația comitetului de 
partid s-au întrunit la o cons
fătuire de lucru, în data de 
12 octombrie, șefii de brigadă, 
maiștrii, șefii de sectoare și 
conducerea minei.

Cu acest prilej, directorul 
exploatării, ing. Constantin Mo- 
raru, a scos în evidență faptul 
că inițiativa minerului loan 
Cojocarii se dovedește a fi de
osebit de rodnică, ea adăugîn-

du-se. inițiativelor pe care mi
nerii Aninoasei le aplică. Pe 
lîngă factorii de ordin tehnic și 
de organizare a locului de mun
că, ea cuprinde elemente noi, 
cum ar Ii '■ omogenizarea for
mației de lucru, autoritatea Șe
fului de echipă, schimb și bri
gadă precum și ridicarea per
manentă a nivelului politic și 
profesional al minerilor, com
portarea corectă în familie și 
societate, conform pretențiilor 
noii etape de dezvoltate a ță
rii. Conducerea minei s-a an
gajat să sprijine prin toate 
mijloacele, cu întreaga capaci
tate de gîndire a tehnicienilor 
și inginerilor, aplicarea acestei 
valoroase inițiative.

Printre minerii care și-au ex
primat — cu prilejul acestei

Ing, Eugen NIȚÂ

(Continuare în pag. a 4-a)
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In ziua de 13 octombrie a.c., 
a avut loc Plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La lucrările plenarei din în
sărcinarea conducerii partidului, 
tovarășul Emil Bodnaraș a su
pus spre aprobare Plenarei Con
siliului Central al U.G.S.R. re
comandarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la eliberarea tovarășului Vir
gil Trofin din funcția de pre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R. și din Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului Central

al U.G.S.R., in legătură cu noile 
însărcinări primite în cadrul 
guvernului.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a aprobat în unanimi
tate această propunere.

La recomandarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., ple
nara a hotărît alegerea tovară
șului Mihaj Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R , ca membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
al Comitetului Executiv, și în 
funcția de președinte al Consi
liului Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din Româ
nia.

De asemenea, plenara a ales 
în funcția de secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R. pe 
tovarășul Constantin Mîndrea- 
nu, președintele Consiliului 
pentru activitatea politică și 
cultural-educativă de masă al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

plenara c. c. al u. t. c.
Vineri, 13 octombrie a.c. s-au 

desfășurat lucrările Plenarei 
C.C. al U.T.C. Insușindu-și una
nim recomandarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., plena
ra a hotărît eliberarea tovarășu
lui Dan Marțian din funcția de 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, care va primi

însărcinări. Plenara a hotărît 
alegerea tovarășului Ion Traian 
Ștefănescu în funcția de prim- 
secretar al C.C. ai U.T.C.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor Cc au avut loc în 
plenară, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Prezidiului 
Permanent, al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

a subliniat 
care revin 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al X-Iea și ale 
Conferinței Naționale a partidu
lui, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind îm
bunătățirea radicală a activității 
Uniunii Tineretului Comunist.

marile răspunderi 
tineretului pentru

A tiu oare femeile 
O multe din rochiile 
ș elegante din mătase au 

ca primă materie cartonul 2 
Un carton alb, ca. sugativa, 
altfel numit — celuloză. 
Cum ajunge celuloza fir de 
mătase, e o taină ce ne-a 
dezvăluit-o tot femeile — 
muncitoarele de la F. F. A. 
„Vîscoza" Lupeni.

TAINA
FIRELOR

DE
MĂTASE
De la prima „operație" 

ferită în secția de preparare 
chimică, celuloza parcurge o 
cale lungă, un proces tehnolo
gic complex. Firul de mătase 
prinde contur de-a binelea 
numai in secția filatură. De 
aici pentru cea din urmă o- 
perațiune, firul „nou născut" 
trece la secția finisaj textil 
unde este răsucit, bobinat, 
unde i se fac cu multă miga
lă ultimele pregătiri pentru 
călătoria pe drumul spre be
neficiar. Și, în orice secție, 
alături de mașini, te întâm
pină harnicele muncitoare ale 
Vîscozei.

...La prima oră a schimbu
lui I, în toate halele secției 
finisaj — unde lucrează in 
exclusivitate femei — a în
ceput o zi obișnuită. Cu o-

I. FIERARU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Noi obiective industriale:

Fabrica dc ipsos dc Batir Colan

CONCURSUL
AL HOHERILOR $1 MUR

modern, solistul la trompeta 
Ion Neacșu și formația de gim
nastică artistică de la Școala 
generală nr. 1 Petrila; corul 
Școlii generale nr. 5 Petrila ; o- 
bicei folcloric local, orchestra de 
muzică ușoară, solistul Dan 
Stoica (pian) de la Școala gene
rală nr. 1 Petroșani; soliștii vo
cali și instrumentiști de la șco
lile generale nr. 6 Petroșani, A- 
ninoasa, 3 Lupeni (elevul Marius 
Pienaru), 6 Lupeni. Vor mai 
participa școlile nr. 4 Vulcan 
(Nuntă 
Vulcan 
același 
și corul 
acestor
de bogate în conținut, în școli
le municipiului nostru au loc 
pregătiri exigente pentru a se 
ocupa un loc fruntaș printre ta- 
lentații copii din județ care cin
stesc, in acest fel, un eveniment 
istoric care a făcut posibilă via
ta fericită în România.

Aniversarea unui sfert de 
veac de la proclamarea Repu
blicii constituie un eveniment 
cu profunde și complexe semni
ficații pentru pionierii și școla
rii din Valea Jiului. Societatea 
socialistă însemnează pentru co
pii posibilitatea de a învăța gra
tuit, de a-și dezvolta personali
tatea individuală potrivit cu ce
le mai autentice înclinații și ap
titudini, însemnează vacanta pe
trecută într-un mod atractiv, 
lipsa de griji, care fac posibilă 
o copilărie cu adevărat fericită. 
•In cinstea acestui istoric eveni- 
n ent a fost organizat concur
sul artistic al pionierilor și șco
larilor, a cărui fază 
s-a desfășurat iar 
pentru cea județeană

La faza județeană, 
vea loc în a doua jumătate a 
lunii decembrie, vor participa 
din municipiul nostru : ansam
blul folcloric, formația de dans

municipală 
pregătirile 
sînt în toi, 
ce va a-

ARTISTIC

secuiască, dansuri), 5 
și Casa pionierilor din 
oraș (dansuri populare 
de cameră). In vederea 

manifestări artistice atît

Pe marele șantier al con
strucției socialiste, județul Hu
nedoara se înscrie ca o prezen
ță activă, dinamică. „Zestrea" 
sa industrială sporește cu fie
care an, situind Hunedoara 
printre județele puternic indus
trializate ale patriei. In acest 
plan cincinal, dimensiunile sale 
industriale vor cunoaște noi 
salturi cantitative și calitative. 
Se află în construcție impor
tante obiective economice, se 
preconizează proiectarea alto
ra, menite să sporească gradul 
de industrializare a județului, 
să ducă la bunăstarea tuturor 
locuitorilor — de la orașe și 
de la sate.

Unul dintre importantele o- 
biective industriale ce-și vor 
afla împlinirea în anii acestui 
plan cincinal, este FABRICA 
de IPSOS DE LA BATIZ, în a- 
propierea Călanului. Locul am
plasării ei aici este cît se poa
te de potrivit, în zona respecti
vă existând însemnate rezerve 
de ghips care, valorificate su
perior, vor acoperi în bună mă
sură cerințele de ipsos ale fa
bricii de ciment și var 
construiește la Chișcădaga 
ale șantierelor de 
din județul nostru,

Fabrica de ipsos 
tiz—Călan, care se 
pe o suprafață de 12 ha, se va 
caracteriza printr-un înalt grad 
de tehnicitate, de mecanizare și 
automatizare, fiind utilată în 
întregime cu instalații tehnolo
gice, agregate și aparatură de 
comandă, măsură și control pro
duse în țară. Ea va dispune de 
instalații complexe, de un mare 
număr de obiective conexe ca
re vor asigura bunul mers al

fluxului tehnologic: centrală 
termică, laboratoare, sistem de 
electrificare, stație electrică a- 
teliere de întreținere și repa
rații, stații dc concasare și sor
tare, buncăre și silozuri de de
pozitare, magazii, grup social.

forma in ipsos. De aici, încăr
cat in saci, va lua drumul be
neficiarilor, cu mijloace auto 
ori pe calea ferată uzinală care 
face racordul cu stația Calau— 
băi.

Fabrica de ipsos de la Ba- 
tiz—Călan capătă, pe zi ce tre-

Coordonate hunedorene
Extras din carieră cu mașini 

moderne, de înalt randament, 
ghipsul va fi transportat cu 
autobasculante de mare capa
citate spre stațiile de concasa
re și sortare, apoi, printr-un 
sistem de benzi transportoare, 
va fi condus spre marea hală 
de fabricație unde, prin opera
țiuni complexe, se va trans-

ce, dimensiuni, prin hărnicia 
și abnegația în muncă a con
structorilor de la LC.S.H., că
rora le-a fost încredințată exe
cuția ei. Majoritatea lucrări
lor, începute cu aproape 5 luni în 
urmă, se află intr-un stadiu avan
sat Hotărîți să transpună nea
bătut în fapte prevederile Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului

— de a scurta cît mai mult 
termenele de execuție a noilor 
obiective industriale —, ani
mați de prețioasele indicații și 
îndemnurile calde ale secreta
rului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresate cu prilejul recentei 
vizite de lucru în județul nos
tru. constructorii s-au 
să finalizeze acest, obiectiv 
trei luni mai devreme 
termenul prevăzut inițial 
diul de pînă acum al 
lor le dă certitudinea 
exemplare a acestui 
mont.

Fabrica de ipsos de
— Călan va intra în 
în 107.1 asicrurînd o 
anuală de 120 000 tone, adău
gind o nouă împlinire în peisa
jul industrial al județului nos
tru.

angajat 
cu 

decît 
Sta- 

lucrări- 
onorării 
angaja-

ța Batiz 
funcțiune 
producție

ce se 
?i 

construcții

de la Ba- 
va întinde

KT

In foto : O 
nă cantină Ia

nouă și moder- 
Geoagiu — Băi.
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Mărturii de pe 
meleagurile noastre 
m Muzeul de Istorie 

al Republicii 
Socialiste România

CĂMINUL CULTURAL
prezență activă

în viața spirituală a satului
Săptâmîna trecută a avut loc 

la căminul cultural Iscroni ple
nara Comitetului municipal 
pentru cultură și educație so
cialistă Faptul ca această ple
nară s-a desfășurat la Iscroni 
și nu în Petroșani cum era o- 
bicciul pînă în prezent iși are 
importanța sa pe care nu pu
tem s-o trecem cu vederea pen
tru că semnifică o nouă orien
tare, pozitivă fără îndoială, din 
partea organismului amintit. 
Este vorba de intenția bineve
nită ca aceste plenare să cons
tituie totodată și prilejul (mor 
utile schimburi de experiență 
operate la fața locului în uni
tățile cultural-artistice din mu
nicipiu. Dar scopul principal al 
acestei ultime plenare a fost de 
a analiza activitatea consiliului 
de conducere al căminului cul
tural al comunei Aninoasa. sa
lul Iscroni, în direcția intensi
ficării muncii cultural-educati
ve și atragerii cetățenilor la 
acțiunile organizate.

De cîteva luni satul Iscroni 
are un nou cămin cultural, spa
țios și îmbietor, care ia locul 
vechiului sediu devenit impro
priu pentru necesitățile actuale 
ale comunei. Noul cămin are o 
sală de spectacole și filme de 
peste 100 de locuri (în care, 
de altfel, s-a tinut și plenara 
la care ne referim) o biblio
tecă în rafturile căreia se află 
cîteva mii de cărți, săli pentru 
tocuri distractive, pentru urmă
rirea programelor TV. pentru 
răsfoirea ziarelor și revistelor 
ele. E firesc, așadar, ca aici să 
se desfășoare o activitate mult 
mai susținută decît în vechiul 
sediu După cum au afirmat 
roti cei care s-au înscris la cu- 
vînt. căminul cultural din Is
croni — deși nu este așezat în 
vatra satului cj la marginea 
Iui — atrage zilnic în sălile sale 
numeroși săteni care găsesc 
aici programe și acțiuni variate, 
instructive și atractive. Meritul 
este deopotrivă al directorului 
căminului, tov. Tudor Voicilă, 
dar și al cadrelor didactice din 
sat care sînt deosebit de active 
și inimoase, putînd constitui în 
această privință un exemplu 
pozitiv pentru toate celelalte 
cadre didactice din Valea Jiu
lui. Spațiul nu ne îngăduie să 
prezentăm pe larg activitatea 
căminului cultural din Iscroni 
5n perioada martie — septem
brie, așa cum a reieșit ea din 
informarea tov. T. Voicilă și 
din cuvîntul participanților la 
discuții. O vom face cu alt pri
lej, acum spicuind doar cîteva

dintre acțiunile care au fost 
mai pline de miez și mai apre
ciate de cei cărora le-au fost 
adresate Printre acestea se 
află la loc de cinste cele opt 
spectacole artistice la care și-au 
adus contribuția formațiile de 
dansuri populare, soliștii și 
grupul vocal, formația instru
mentală și soliștii ^•“dansatori. 
Demn de relevat este faptul că 
toate programele acestea au 
fost bazate pe valorificarea fol
clorului local. Mai putem aminti 
în acest context jurnalele vor
bite, mesele rotunde, informări
le politice, spectacolele brigăzii 
artistice de agitație, spectacole
le cu piesa de teatru „Mansar
da" ș. a. Rcliefînd însă aceste 
rezultate pozitive nu putem tre-

La Iscroni, 
un animat 

și util 
schimb 

• de păreri

ce cu vederea deficiențele care 
au mai persistat în această pe
rioadă și care au fost de altfel 
specificate și în darea de seamă 
și în cuvintele vorbitorilor. Au 
fost astfel cazuri cînd unele ex
puneri nu au reușit să trezeas
că interesul necesar în rîndul 
auditorilor. De asemenea, nu 
toți membrii consiliului de con
ducere al căminului au partici
pat la întocmirea planurilor de 
activitate, dovedind dezinteres 
pentru sarcinile primite. După 
cum a arătat tovarășa profesoa
ră Rodica Moraru. cadrele di
dactice nu au la dispoziție ma
terialele auxiliare necesare rea
lizării în cele mai bune condi- 
țiuni a unor expuneri pe teme 
ateist-științifice și artistice. Un 
sprijin în această direcție va 
primi însă căminul cultural din 
Iscroni cît de curînd din par
tea Casei de cultură din Pe
troșani, după cum a arătat tov. 
Gh. Negraru, precum și din 
partea Comitetului județean 
pentru cultură și educație so
cialistă. Deficiențe mai există și 
în activitatea cu filmul. învă
țătoarea Elisabeta Diaconu a 
menționat că la Iscroni filmele 
rulează cu regularitate fără jur

nale dc actualități iar în sală 
există de multe ori o atmosferă 
nepropice vizionării datorită u- 
nor tineri care nu respectă liniș
tea. Ar fi necesar, zicem noi, 
ca directorul căminului cultu
ral să intervină prompt pentru 
ca astfel de situații să nu se 
mai repete.

In cuvîntul său. iov. PETRU 
STOICAN, președinte al Comi
tetului județean pentru cultură 
și educație socialistă, a apreciat 
activitatea de la căminul cultu
ral din Iscroni concluzionînd 
însă că aici există și multe po
sibilități neexplorate îndea
juns. Nu totdeauna — a arătat 
vorbitorul — au fost prevăzute 
în program acțiuni care să ți
nă seama de necesitățile spiri
tuale ale sătenilor și, ceea ce 
este mai rău, nu totdeauna au 
fost realizate unele din acțiuni
le prevăzute. E necesar să 
terminăm odată cu stilul 
funcționăresc-administrativ de 
lucru și să realizăm ac
țiunii care să antreneze efectiv 
și afectiv oamenii din sat. Ți- 
nînd seama de condițiile exis
tente la acest cămin cultural, 
noi, cei de la Comitetul ju
dețean pentru cultură și edu
cație socialistă, a continuat tov. 
P. Stoican, am dori ca la Is
croni să existe un cămin-pilot 
care să servească drept exem
plu pentru toate celelalte că
mine din județ. Nu ne îndoim 
că, dacă eforturile celor de aici 
ar spori pe linia unor acțiuni 
și mai antrenante și mai pline 
de conținut, se va înfăptui și 
acest deziderat al nostru.

încheind lucrările plenarei, 
tov. ION POPOROGU. preșe
dintele Comitetului municipal 
pentru cultură și educație socia
listă a mulțumit celor prezenți 
pentru participare și a asigu
rat că membrii acestui comi
tet vor face totul pentru ca ac
tivitatea cultural-educativă și 
artistică din Valea Jiului să a- 
jungă la cote maxime, potrivit 
indicațiilor de partid.

La Iscroni am participat, așa
dar, la o ședință de lucru foarte 
animată și utilă. E de dorit 
ca roadele sale să nu se lase 
așteptate prea mult, pentru a 
putea consemna în coloanele 
ziarului nostru revirimentul de 
mult dorit al activității cultu
ral-educative și artistice din 
municipiu. Avem toate condi
țiile pentru aceasta, de aceea 
pretențiile noastre trebuie să 
fie cit mai mari.

C. P.

(Urmare din nr. 7120)
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DUMITRU 6HIȘE

CONTRAPUNCT
— Editura Minerva —

Cunoscut cercetător și co
mentator al fenomenului cul- 
tural-iilozofic românesc și u- 
niversal, Dumitru Ghișe înmă
nunchează în acest volum e- 
seuri și studii de mare inte
res. O secțiune a volumului 
cuprinde analize ale fenome
nului cultural-filozofic româ
nesc revolut surprins in une
le din ipostazele sale carac
teristice : L. Blaga. P. P. Ne- 
gulescu, M. Ralea, T. Vianu. 
D. D. Roșea ș.a. O altă secți
une cuprinde eseuri asupra 
unor probleme și categorii 
de fundamentală semnificație 
ca : „Național și universal in 
artă", „Esența tragicului", 
„Responsabilitatea umană", 
„Cultura și valoarea." In sfîr- 
șit. o ultimă secțiune cuprin
de microeseuri dezbătînd Ia 
obiect probleme semnificative 
din sfera eticii, a filozofiei, a 
artei și a teoriei valorilor.

Nicolae Iorga, | 
I înlr-o postură inedită ! I
I L’n amplu volum, intitulat ..peisagii", care va apare cu-

Irînd în librării sub egida editurii clujene „Dacia" va permi- I 
te publicului cititor să-l cunoască pe savantul Nicolae lor- |

Iga, intr-o postură inedită. Marele om de știință și cultură I 
descrie în această lucrare locuri și zone ale țării cu senini- . 
ficații istorice, frumuseți ale naturii, închină adevărate po
eme în proză Carpaților românești, Dunării. Cartea înmă-

Inunchează, totodată, o serie de note de călătorie din Italia, 
I'ranța, Grecia, Statele Unite ale Americii și din alte țări

Iale lumii. Volumul se bucură de îngrijirea prof. univ. dr. E 
Mircea Zaciu, care semnează și studiul introductiv.

(Agerpres)

In căutarea

armoniilor...

Sub inormîntul ace
la, în acea groaznică 
noapte, se afla trupul 
unui om, trup în care, 
poate, mai pîlpîia un 
strop de viată. Fiecare 
secundă avea acum 
prețul unei vieți. Fără 
să stea pe gînduri,
runeîndu-și hainele de 
pe ei, directorul și in
ginerul șef al minei, 
maiștri și mineri care 
au alergat la locul ne
norocirii, toată briga
da de uteciști ai lui 
Vasile Negru care au 
lăsat abatajul, s-au nă
pustit asupra surpării. 
Și cea mai aprigă bătă
lie dintre om și natu
ră începu. Infipți în 
măruntaiele sfărîmate 
ale muntelui, fără să 
scoată o vorbă, scăl- 
dati în gîrle de sudoa
re, scrîșnind între dinți 
praful mărunt de pia
tră ce răbufnea 
toate părțile, 
cu puteri înzecite 
croiască, drum 
minerul luat, prin 
prindere, prizonier 
natură. Locul 
foarte strimt, 
aducerea 
adevărat 
fi vorba, 
de orizont și-a 
lada de muniție, 
rupt capacul, t-a legat 
în loc de oiște o sîr
mă transformînd-o in 
vagonet.

Nici dacă cei aflați 
acolo . ar fi făcut 
plan de lucru, nu 
fi muncit așa de 
pid și organizat, 
măr la umăr cu 
mele, cu două Iopo[i 
cărora li s-au scurtat 
cozile, ..vagonetul" e- 
ra umplut într-o clipi
tă. Care obosea se re
trăgea Iară vorbă, fă
ră comanda cuiva. AI- 
tu-i lua locul. „Vago
netul" 
zbura tras de 
de către ..mînjii 
abatajul șapte, 
cu el zece, 
zece metri, 
și-l aduceau 
fata surpării, 
trăgeau bine 
rea și „vagonetul" 
din nou plin. O goană 
nebună, neîntreruptă,

eroică, pînă ia ultime
le limite ale puterii 
lor se încleștase aici. 
Stăm lipit de o armă
tură mai zdravănă și-i 
urmăream cu înfrico
șare. Acum, acum — 
inii spuneam — se dă- 
rtmă din nou muntele 
pe spinarea acestor e- 
roi anonimi, care nu-și 
precupețesc nici pro
pria lor viată pentru 
a-1 salva pe ortacul 
lor. Dar gîndurile ne
gre mi le-a spulberat 
o voce de bărbat. In- 
genunchiat, cu mîini- 
le zdrelite', pline de 
singe și nămol, încăr- 
cind ca o mașină, a- 
celași vagonet, bărbat 
care nu s-a mișcat din 
țața surpări; ele cînd

cc- 
înfipfi in surpare, 

toate cele văzu- 
sudoarea de pe 

sc transforms în 
de gheață, 

trecuse

și (ier o pinză de pro
tecție peste capul 
lor
După
te — 
mine 
stropi

Abia trecuse o oră 
și munca devenise is
tovitoare. Directorul 
și inginerul șef orga
nizară „din 
uă echipe de 
Totul trebuia 
te, iute, fără 
pere. Unii 
lemn, alții 
în genunchi să scormo
nească pietrișul cu mîi- 
nile, căci gura galeri
ei prăbușite era încă 
mică. Pe bolovanii dis
locați, pe grinzile pu
trede albite de muce-

mers" do- 
salvare. 

tăcut iu- 
întreru- 
aduceau 

continuau

it

din 
lucrau 

să 
spre 
sur

de 
Find 

despre 
unui vagonet 
nici nu putea 

Artificierul 
golit 

i-a

un 
s-ar 
ra- 
U- 

pal-

ari ilicierului 
sîrmă 
“ din 

Fugeau 
cincispre- 
il goleau 
înapoi in 
Nici nu-și 

răsufla- 
cra

î

fragment

a venit la locul neno
rocirii, cu spatele jar 
și pantalonii zdrentulti 
de pietre și așchii de 
armătură ruptă, a 
spart cu glasul său a- 

iniște prea tulbu- 
nopții 

și tăce- 
i jurul 

năpras-

cea 
rătoare, atît a 
subterane cît : 
rea celor din 
său, înjurînd 
nic :

— Ești tu tare tîrfă, 
dar nici noi nu ne-om 
plec a capul în fața la ! 
Ți-om lua și cărbunele 
și pe Cristian din ghia- 
reJe tale. Cu cine mai 
joc mîine popice, dum
nezeii tăi ? !

Și în acea 
menească 
dintre ei, 
sa deveni i 
pențrii toți 
„Vagonetul" 
mai iute încărcat, 
mii" lui Negru 
cu ol parcă le 
cineva jar 
Directorul 
nerul șef, 
de partid, 
și el, „fine 
ra poreclit 
de IJ.T.C. i 
mineri, teșeau din lemn

tnîine 
„deț" 
să-ți 

ți-1

suprao- 
încleștare 
înjurătura 

un îndemn 
din jur. 

' era și 
..Șoi- 

zburau 
pusese 

sub tălpi, 
minei, ingi- 

secretarul 
fost miner 

cui" cum e- 
secretarul 

cu încă trei

gai am văzut cum că
deau stropi de singe 
și sudoare. Muntele 
însă era cucerit palmă 
cu palmă.

— încă puțin Cristi
ane! Mai rabdă, băie
te. Dacă mai si 
scoatem noi, șj 
îi tragem cite un 
mare de palincă 
scoată frigul ce
bagă în oase .stînca u- 
dă, îl încuraja direc
torul pe ortacul de sub 
stînci.

Au trecut doua ore 
de muncă, de supremă 
încordare. Unghiile 

's-au tocit de mult. Ini
mile băteau să spargă 
piepturile. Un singur 
geamăt 
găt, 
prin 
Dar 
mic, 
auzit 
prasnica 
tunci 
făcut semn i 
să-l urmeze.
rit un orizont mai jos. 
Străbătură în 
cîteva galerii, 
urcară un suitor 
șaizeci de metri.

băteau să 
Un 

, un singur stri- 
de-ar fi străbătut 
galeria surpată, 
de două ore 

nimic nu 
de sub 

surpare, 
directorul 

unui miner 
. Au cobo-

ni- 
s-a 
nă-
A- 

a

grabă 
Apoi, 

de
Tre-

buiau să ajungă în 
spatele galeriei prăbu
șite. Era singurul drum 
din mină care duceq 
intr-acolo. Dar și a- 
cest drum era pi n de 
riscuri neprevăzute. 
Nu știau cit se întin
sese surparea în par
tea cealaltă. Dar direc
torul nu ’ 
de piedici.
dorință era 
că Cristian 
iește, dacă 
fi salvat pe acolo. Cu 
ochii in patru, urcau 
treptele suitorului 
aproape 
junși pe 
sus, s-au 
inte, mai 
pa și noroiul din ga
lerie le cuprinse mai 
întîi genunchii și coa
tele. Apoi au simțit-o 
pină Ia subțiori, pe 
spate... Doar cu capul 
deasupra mocirlei și 
cu o mină ridicată cu 
care fineau lampa, îna
intau greu, aproape 
sufocați, dar n-au mai 
avut timp de reflecții, 
căci... deodată, în fața 
lor s-a ivit ca și din
colo, îngrămădirea de 
pămînt, piatră și lemn 
sfărîmat. Ajunseră la 
locul surpării. Acolo 
se afla Cristian sau... 
ce a mai rămas din el.

Dinc olo, un pumn de 
„inimi de fier" venite 
în miez de noapte 
să-și salveze ortacul, 
cuceriseră aproape do
uăzeci de metri de 
munte.
el cu un 
mensiuni 
suficient 
scoate pe 
lian și 
ceastă gaură de mor- 
mint să fie reinstalate 
tuburile de rambleiere.

— Sst 1 se răsti di
rectorul la minerul de 
lingă el. Nu mișca 1 
Poale-1 auzim... Se a- 
propic de o gaură ră
masă in surpare cît să 
treacă prin ea doar o 
șuvifă de aer. Iși făcu 
mîinile pilnie la gură 
și strigă din răsputeri :

— Simioane ! Cristia
ne ! apoi îșj lipi ure
chea de aceeași gaură 
mică. Aștepta Încordai. 
Măcar un geamăt...

Victor DELEANU

voia să știe 
. Singura lui 

să știe da- 
mai tră- 

n-ar putea

a-
A-
de

putrede, 
galeria 

strecurat îna- 
mult tîrîș. A-

Străpunseră 
tunel de 
reduse, 
pentru

Simion C
apoi prin

■x-

*

*

*

*
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Muzeul de Istorie ol Republicii 
Socioliste România, deschis anul 
acesta in Capitală, este cea mai 
de seamă realizare muzeistică din 
țara noastră. Un asemenea mu
zeu, care să reflecte istoria între
gului nostru popor, a stat de mul
tă vreme în atenția istoricilor ro
mani, dar in vechiul regim înfăp
tuirea lui a rămas doar un dezi
derat. Ca o expresie a înaltei 
prețuiri pe care o acordă Partidul 
Comunist Român și statul nostru 
socialist tezaurului de valori crea
te pe pămîntul patriei noastre, 
prin munca unui mare colectiv de 
lucrători din muzeele țârii, încă 
unul din visele înaintașilor a fost 
transpus în realitate.

In marele edificiu care a adă
postit Palatul Poștelor, o expozi
ție fără egal in istoria muzeelor 
din România, face o elocventă 
prezentare a multimilenarei conti
nuități de viață pe plaiurile miori
tice. Printr-o abundență de mate
riale arheologice, prin exponate 
de valoare științifică ce depășeș
te aria de interes local este pre
zentată viața omului din cele mai 
vechi timpuri, in epoca pietrei cio
plite (Paleolitic), cînd societatea 
omenească se găsea in primele 
faze ale constituirii sale. Intre a- 
ceste vestigii, urmele materiale 
din zona Petroșanilor dețin un loc 
de seamă. Așa de exemplu, fa
langa degetelor miinii, aparținind 
omului primitiv, piesă ce are o 
vechime mai mare de 150 000 de 
ani, descoperită’ in peștera OHA- 
BA-PONOR din apropiere de Ba
nița, este unul dintre cele mai 
grăitoare dovezi ale prezenței ti
mone pe teritoriul patriei noastre. 
Nu lipsesc din cadrul exponatelor 
nici urmele materiale datind din 
epoca pietrei șlefuite (Neolitic) 
avînd loc de proveniență cursul 
superior al Streiului.

O contribuție la fel de consis
tentă au dat-o și celelalte părți 
ale județului Hunedoara, distln- 
gîndu-se îndeosebi prin materia
le databile în epoca dacică și ro
mană. Desigur că exponatele ce 
ilustrează înfloritoarea cultură ma
terială a strămoșilor daci în co
vârșitoare majoritate provin de la 
Sarmizegetusa Regia (Grădiștea 
Muncelului). Aceste vestigii sînt 
însă completate cu materiale ce 
provin din cetățile dacice ce pro
tejau căile de acces spre fortifi
cația de reședință, intre care un rol 
destul de important îl deținea ce
tatea de pe dealul Cetății situat 
în hotarul localității Banița. Ro
manitatea ce S-a instaurat și a 
prins trainice rădăcini în spațiul 
carpato-dunărean e ilustrată îndeo
sebi prin monumente epigrofice 
și sculpturale scoase la iveală de 
la Sarmizegetusa romană, înfioră
toarea metropolă a provinciei Da-

cia, ridicată din poiunca împă
ratului Ulpius Troianus în actua
la depresiune a Hațegului.

Nici epocile prefeudală, feu
dală timpurie și feudală, nu sînt 
lipsite de pezența materialelor 
documentare din județul Hunedoa
ra. Aceste piese muzeistice măr
turisesc și dovedesc că masele de 
pe meleagurile hunedorene au 
luat întotdeauna parte la morile 
evenimente istorice, contribuind in 
mod direct la depășirea unor gre
le momente.

Dacă aportul zonei Petroșani
lor și în genere a județului nostru 
la întocmirea expoziției referitoa
re la istoria veche și feudală, se 
face simțit prin numeroase expo
nate, acelaș loc fruntaș îl deține 
bazinul carbonifer a! Văii Jiului 
in cadrul perioadei din Istoria mo
dernă și contemporană o Româ
niei. Prin exponate colecționote 
din zona minieră, ca de exemplu 
un telefon utilizat în mină, unelte 
de minerit, un costum de miner 
ș.a., se evocă procesul de crește
re a importanței în viața econo
mică a țării a exploatării cărbu
nelui și, in acelaș timp a creării 
proletaratului miner. Tematico 
expozițională rezervă iun loc de 
seamă luptelor pline de sacrificii 
și eroism ale minerilor Văii Jiului, 
care, conduși de Partidul Comu
nist Român, se găseau în fruntea 
marilor confruntări de; clasă. Ine
gala încleștare dintre minerii din 
Lupeni și armatele puse în slujba 
claselor dominante, din anul 1929, 
precum și largul ecou al acelor 
lupte în rîndul întregului popor, 
reliefate prin grăitoare documen
te, constituie unul dintre cele moi 
revelatoare momente din istoria 
anilor 1920-1930.

In contrast cu vremurile domi
nate de regimul trecut, sint pre
zentate cele peste două decenii 
de viață liberă ce au urmat după 
zilele fierbinți ale lui august 
1944. In codrul mai larg al dez
voltării urbanistice a orașelor ță
rii, e menționat și municipiul Pe
troșani, ca unul din centrele in— 
dustriale ale României socialiste.

Vizitarea Muzeului de Istorie ol 
Republicii Socioliste România, o 
cărui inaugurare a constituit un 
omagiu adus celor cincizeci d« 
ani de neobosită și rodnică cctr- 
vitate pusă în slujba poporului da 
către Partidul Comunist Român, 
constituie pentru fiecare un prilej 
de justificată mîndrle pentru tre
cutul istoric, pentru toate valorile 
create de generațiile anterioare, 
care ne-au transmis peste secole 
torța vredniciei, a dragostei de 
țoră și de pace, moștenire de ne
prețuit pe care o vom transmite 
generațiilor viitoare.

Liviu MÂRGHIȚAN

@ ® ® &

O SUGESTIE:

iblioteca de cartier
Mai zilele trecute scriam în 

coloanele ziarului „Steagul ro
șu" despre necesitatea înfiin
țării, în cartierul Aeroport din 
Petroșani, a unui nou chioșc de 
ziare, fiindcă cel existent nu 
naai face față necesităților ci
titorilor deoarece cartierul se 
extinde neîncetat. Pînă acum 
organele în drept nu au răspuns 
în nici un fel sugestiei noastre, 
bazată de altfel pe scrisorile 
cititorilor. Dar, să nu ne pier
dem răbdarea, poate cei vizați 
sînt ocupați cu probleme mai 
importante în momentul de 
față și vor... binevoi să ne 
răspundă în zilele următoare. 
De data aceasta venim cu altă 
propunere (așa sîntem noi zia
riștii, nu ne dăm bătuți cu 
una cu două I) privind același 
ntare cartier, MAI MARE DE- 
CIT BRADUL ȘI HAȚEGUL 
LA UN LOC. Acest cartier mo
dern, cu două școli generale 
și un... restaurant (se putea 
să nu existe așa ceva ?) dar 
fără nici un cinematograf, nu 
oferă nici o posibilitate de cul
turalizare locuitorilor săi în ma
joritate mineri, care sînt ne- 
voiți să străbată pentru aceas
ta distanțe destul de mari pînă 
în orașul vechi. Și. aglomerația 
din autobuze, timpul pierdut în 
stații la dus și la întors nu in
vită la o astfel de îndeletni
cire care devine temerară în

momentul în care se permanen
tizează. UN CLUB INSTALAU 
INTR-UNUL DIN APARTA
MENTELE NOILOR BLOCURI 
AR FI BINEVENIT ȘI NECE
SAR, absorbind probabil o parte 
din clientela restaurantului „Pa- 
rîngul", cel mai aglomerai loc 
din cartier la ora actuală. Poa
te însă că realizarea acestui 
club nu este pentru moment 
posibilă, deși trebuie rezolvată 
in viitorul apropiat. Pînă atunci 
considerăm că ar fi perfect po
sibilă ÎNFIINȚAREA UNEI 
BIBLIOTECI DE CARTIER, 
eventual ca o sucursală a bi
bliotecii de la Casa de cultu
ră din Petroșani. In felul a- 
cesta miile de locuitori ai car
tierului ar avea Ia dispoziție 
cărțile dorite și poate și ziare 
și reviste la zi. Ar fi un prim 
pas spre realizarea clubului a- 
mintit. Pentru aceasta n-ar tre
bui decît o cameră, un om res
ponsabil și multă... bunăvoin
ță din partea organelor com
petente. Asemenea biblioteci 
există în alte cartiere similare 
din diverse orașe ale țării și 
utilitatea lor nu mai trebuie 
demonstrată. Așadar, întrebarea 
noastră de astăzi poate fi for
mulată în felul următor : PE 
ClND VOM AVEA O BIBLIO
TECA DE CARTIER IN AERO
PORT ?

C PASCU

CARTEA ROMANEASCĂ 
participantă la 

marile tîrguri internaționale
Editurile din țara noastră 

și-au anunțat participarea la 
marile tirgurț internaționale 
de carte din această toamnă.

Astfel, intre 15 și 22 oc
tombrie, ele. vor fi prezente 
la Tirguț specializat de la So
fia, unde vor expune peste 
fiOO de titluri, din variate do
menii : literatură politică, fi
lozofie, sociologie, logică, psi
hologie, economie, științe ju
ridice, matematică, fizică, 
chimie, medicină, agrozooteh

nic, tehnică, beletristică ro
mână și universală (lucrări 
clasice și contemporane), li
teratură pentru copii, lingvis
tică, artă.

In continuare, intre 23 și 
30 octombrie va fi organizat 
un stand de carte româneas
că, in cadrul Tirgului de la 
Belgrad, cuprinzind 750 titluri, 
cu aceeași variată tematică 
și, în phis, manuale școlare.

(Agerpres)

1 A

î Un cîntec pentru Hunedoara |
Trenul zboară. Lasă-n urmă lunci și fînuri necosite.

Cresc furnale-n orizont lăudîndu-și zo-rij plini,

Sînt giganții Hunedoarei cu puteri neistovite,

Ce-și revarsă peste zare bogăția de lumini.

Ei au soarele din care omul plămădește-un cîntec 

Dc metal și din văpaie. Să împodobească țara.

Mai frumos ca niciodată I E izvoru’ acolo-n pîntec 

De furnal și îl revarsă peste țară, Hunedoara '

Ioan CHIR AȘ 
muncitor tipograf
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mină PROGRAMUL 
DE FOTBAL) I), du- 
cu prețiozitate, se 

foaia distribuită la 
Jiul, 
mec' 
vina 
cinci

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri, ținută recent, la 
organizația de bază de la secto
rul VI al E.M. Lupeni a dez
bătut cu multă exigență acti
vitatea desfășurată în vederea 
îmbunătățirii eficienței activi
tății economice. Atât din darea 
de seamă cît și din discuțiile 
purtate a reieșit faptul că, sub 
conducerea organizației de 
■partid, colectivul sectorului a 
obținut unele rezultate bune în 
activitatea de producție. Anali- 
zîndu-se, însă, într-un spirit 
critic neajunsurile, din cuprin
sul dării de seamă și din cu
vîntul participanților la aduna
re s-au desprins cauzele care 
au generat rămîneri în 
Ia indicatorii de plan. ; 
și măsurile ce se impu 
luate pentru redresarea 
ției economico-financiare 
torului.

Astfel, s-a evidențiat 
că, datorită lipsurilor manifes
tate în activitatea de organiza
re și conducere a procesului 
de producție, s-au înregistrat 
numeroase rămîneri în urmă 
la producție, productivitatea 
muncii, prețul de cost și alți 
indicatori. Deși conducerea sec
torului s-a 
rînduri să 
rea creării 
punzătoare 
preliminariilor 
rea utilajelor din dotare, va
lorificarea resurselor interne, 
r>u s-au înfăptuit directivele 
stabilite. S-au manifestat nea
junsuri în ceea ce privește pla
sarea fronturilor dg lucru, men- 
ținîndu-se mult Prea 
mărul acelora de la 
de regie.

Au fost subliniate 
rile manifestate în 
organizației de partid, sindicat, 

a conducerii sectorului 
educarea salariaților în 
răspunderii pentru ca- 
cărbunelui. reducerea

țe nemotivate de la serviciu, 
iar Ioan Benches, IuLiu Cotroa- 
ză, Niicolae Fiilop, Gheza Mih- 
nic, și Tudor Constantin au 
manifestat neglijențe și super
ficialitate în aplicarea norme
lor de protecția muncii.

Pe bună dreptate, în cuvîntul 
lor, tovarășii 
Dezideriu 
sea, loan 
că munca 
nu a fost

Gheorghe Ularu, 
Manei, Ioan Chirvo- 
Suciu, au subliniat 
politică — educativă 
suficient orientată în

urmă 
precum 
in a fi 
i situa- 
■ a sec-

faptul

angajat în multe 
ia măsuri în vede- 
unor condiții cores- 
pentru realizarea 

stabilite, folosi-

mare nu- 
aetivitatea

neajunsu-
activitatea

U.T.C.. 
pentru 
spiritul 
litatea 
consumului specific de materia
le, utilizarea timpului afectat 
pentru lucru. Pe lingă faptul 
că în acest an s-au înregistrat 
872 om-zile absențe 
vate și 227 om-zile 
eînt dese cazurile cînd 
muncitori ajung cu 
la locurile de muncă 
cu mult timp înainte 
narea programului de 
altfel ineficacitatea muncii 
litieo-educative se găsește 
fleetată în faptul că chiar din 
rîndul membrilor de partid, 
cum sînt Aurică Bologan, Ilie 
Anghel, Martin Blaga Și Titu 
Macavei, s-au înregistrat absen

nemoti- 
învoiri.

I unii 
întârziere 
și pleacă 
de termi- 
lucru. De 

po- 
re-

■/■y-

direcția pregătirii temeinice a 
oamenilor pentru interpretarea 
și preluarea, eu toată răspun
derea a sarcinilor de plan din 
care cauză unii nu înțeleg să 
desfășoare o activitate plină de 
dăruire.

S-au ridicat, de asemenea, 
probleme legate de faptul că 
nu se acordă o asistență teh
nică corespunzătoare, unele uti
laje sînt introduse în exploatare 
făYă o gîndire temeinică prea
labilă. Tovarășii Mihai Blaga, 
Mihalache Spiridon, Vlihnic 
Geza, Ion Popescu, Gheorghe 
Modoi, Valentin Marcu 
Aurel Trif referindu-se 
modul în care s-a acționat 
tru crearea unor condiții 
muncă corespunzătoare, au
dențiat faptul că în ultima pe
rioadă s-au inițiat unele măsuri 
a căror eficiență se găsește ma
terializată în rezultate mai bu
ne în producție, însă s-au mani
festat și continuă să se mențină 
multe carențe. Astfel, nu s-a 
acționat în suficientă măsură 
în vederea aprovizionării tehni- 
nico-materiale la nivelul cerin
țelor Și a posibilităților exis
tente la fronturile de lucru, e- 
xistă neglijență în întreținerea

Și
la 

pen- 
de 

evi-

i 
!
I >
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rele serii ; 20,10 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20,50 La hanul melodiilor; 
21,25 Moment poetic ; 21,30
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal ;
dii ; 24,00
0,03—6,00

ți efectuarea lucrărilor de re
parații la utilaje din care ca
uză timp de cîte 2—3 ore și u- 
nCori schimburi întregi stag
nează producția din cauza ava
riilor. Au rămas nesoluționate 
unele probleme privind între
ținerea locurilor de muncă, 
căilor de acces, transportul 
materiale iar în prezent 
semnalează lipsa unor piese 
schimb de strictă necesitate.

Participanții la discuții au 
vidențiat greutățile pe care 
întâmpină în muncă datorită 
modului defectuos de funcțio
nare a pompelor de înaltă pre
siune, timpul, volumul de muncă 
și producția ce se pierde pen
tru -scoaterea acestora la supra
față pentru reparații și reintro
ducerea lor în subteran, 
fost arătate neajunsurile ce se 
manifestă în legătură cu 
tența tehnică ; la diferite . 
le sc dau dispoziții care se 
trazic, nu există suficientă 
ocupare în ceea ce privește 
trolul asupra modului 
în special muncitorii 
partea electromecanică 
ză timpul de lucru și 
în vederea eliminării 
nilor și avariilor la mașini Și 
instalații. In cuvîntul lor, co
muniștii au fost unanimi în a 
aprecia că manifestările de in
disciplină în procesul de pro
ducție se mențin la Un nivel 
destul de ridicat și nu se acțio
nează cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea 
unei opinii 
acelor care 
producția 
contribuția 
einilor de plan.

Ceea ce a caracterizat dez
baterile din adunare a fost in
teresul comuniștilor pentru a 
evidenția pe de o parte rezer
vele interne de care dispune 
sectorul, lipsurile ce se mani
festă în activitatea pentru 
valorificarea acestora, iar 
pe de altă parte mijloacele 
prin care trebuie acționat pen
tru creșterea eficienței econo
mice, făcînd importante propu
neri în această direcție.

încrezători în forțele proprii, 
comuniștii au apreciat că în 
cadrul sectorului sînt condiții 
create pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, a- 
doptînd în acest sens măsuri 
corespunzătoare în vederea asi
gurării frontului de lucru, pla
sării judicioase a forței de 
muncă, funcționării optime a 
mașinilor și instalațiilor, aprovi
zionării tehnico-materiale 
îmbunătățirii disciplinei.

Adunarea de partid a adoptat 
hotărîri chibzuite în care sînt 
înscrise sarcinile economice și 
politice ce trebuie rezolvate 
în etapa care urmează în vede
rea mobilizării tuturor forțelor 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a obiectivelor actualu
lui cincinal.

Nu e vina semnatarului a- 
cestor rînduri că i s-a întâm
plat (întâmplare, ca mod de 
manifestare a necesității) să-i 
cadă în 
OFICIAL 
pă cum, 
intitula
intrarea pe stadionul 
înaintea unui furtunos 
de fotbal. Și nu e nici 
altor citit-ori, a celor
sau șase mii de spectatori ca
re, înaintea meciului, sau în 
pauza dintre reprize, neavînd 
ce face, vrînd-nevrînd își a- 
runcă ochii pe acest program 
oficial(l) și, după ce se pun
la curent cu formațiile echi
pelor, își mai îmbogățesc 
bruma de cultură generală cu 
tot ce-i nou în lumea largă. 
Din aceste noutăți am reținut 
îndeosebi cele privind consu
mul de paste făinoase (se con
sumă 
mere 
supe, 
orice
sosuri), lucruri pe care, ca 
orice alte noutăți, nu le știam. 
Spre norocul nostru, al ama
torilor <le fotbal, publicitatea

cu adaos de nuci
— brînză sau varză ; 
ciorbe sau garnituri 
mincăruri cu carne

în 
Ia 
și 

pe

Soarele răsare Ia ora 6,29 și 
apune 
le din
— 78.

la ora 17,33. Zile trecu- 
an — 288. Zile rămase

EVENIMENTE

S-a născut

asis- 
nive- 
con- 
pre- 

■ con
cave 

la
în 
de 
utilizea- 
intervin 
defecțiu-

Au

însemnare

După încheierea primului răz
boi mondial, situația economică 
a României era dezastruoasă. 
Un număr tot mal mare de în
treprinderi și-au închis porțile 
altele lucrau doar cu o parte 
redusă a capacităților de pro
ducție. Intr-o anchetă industria
lă, publicată în anul 1921, în 
Buletinul Industrial din același 
an, se arată, spre exemplu, că 
producția de cărbune extrasă în 
Valea Jiului scade de la 
2 200 000 tone in anu] 1913, la 
987 860 tone in anul 1920.

Această situație a avut 
consecințe asupra situației 
citorilor, ea determinînd 
mai mare creștere a numărului 

adaugă 
de mun- 
siguranță

grave 
niiin- 

o tot

muncii.
urcare
rapidă 

oamenilor muncii 
exploatatoare

a prcțu- 
a salari

lor, pentru crearea 
de masă împotriva 
mai curînd încurcă 
decît să-și aducă 
la realizarea sar-

și

N. R.

1853
Porumbescu (m. 1883); 1777 — 
S-a născut scriitorul Costachi 
Conachi (195 de ani) (m. 1849); 
1872
Petre P. Negulcscu (100 
ani)
S-a
Nollara
— In Anglia a fost înființată 
Agenția de presă Reuter ; 1882
— S-a născut președintele Re
publicii Irlanda, Eamon de Va
lera (90 de ani); 1958 — Pro
clamarea Republicii Malgașă. 
Sărbătoare națională ;
Constituirea R.S.S.A.
(la 5. XII. 1929 s-a transformai 
în R.S.S. Tadjică).

S-a născut filozoful 
de

(m. 1951); 1890
născut Constantin

(m. 1951);
C.

1851

1924 - 
Tadjice
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PETROȘANI —7 Noiembrie : 
Jocul de-a moartea ; Republi
ca : Așteptarea ; LONEA — 
Minerul : Osceola ; VULCAN : 
Robin Hood ; LUPENI — Mun
citoresc : Steaua sudului;
Cultural : Casa de sub arbori ; 
URICANI : Prințul Baiaia.
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6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Două o- 
perete de Lopez; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Cristophe — 
compozitor și interpret; 11,15 
Radioclub turistic; 11,35 în
florește țara mea — cîntece; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 întâl
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Radiorecor
ding ; 15,00 Buletin de știri ; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Știin
ță, tehnică, fantezie; 17,25
Cîntă Ana Ispas, Alexandru 
Dumbravă și Marica Pitu | 
17,45 Muzică ușoară; 18,00 6*

continuă să ne facă mari ser
vicii și nu ne putem lipsi de 
ea.

Așadar, nu c nici vina re
porterului (vinovat cu totul 
fentru alte lucruri, ca de e- 
xem.plu pentru întunecata ne
știință în ale efectului pe ca- 
re-1 poate avea publicitatea, 
cînd e privită doar ca sursă 
de venit și cheltuială) și nici 
a reporterului, ca cititor (vino
vat și el pentru altceva ca de 
exemplu pentru nestrămulata 
holărîre de a susține clubul).

Dar, fără îndoială, e vina 
unor factori de necontestata 
răspundere din cadrul unei 
centrale industriale — Centra
la cărbuhelui Petroșani — ca
re, printr-o asemenea publi
citate își fac cîteodată doser- 
vicii. Știind penuria de cadre 
la exploatările miniere, ști
ind eforturile mari care se 
fac pentru calificarea forței 
de muncă tinere, ne uimește 
faptul că într-un asemenea 
program oficial, care ajunge 
în mina a mii de oameni, pu
tem citi rînduri ca acestea : 
CU SAU FĂRĂ MESERIA DE 
MINER SE POATE 
LA UN SALARIU 
DE...

Izvorît din bune 
programul nostru 
de fotbal este, desigur, nece
sar. Pe lingă acest atribut îl 
dorim, însă, șl folositor, adi
că de așa manieră încât să 
folosească destinderii specta
torilor, să coincidă pe unde
va, intențiilor noastre de a 
ne recrea. Și, oricum, fl do
rim să nu se transforme în 
unealta care taie crenqile pe 
care stăm...

AJUNGE
TARIFAR

I. MUSTAȚA

șomerilor. la care se 
condițiile insuportabile 
că. lipsa măsurilor de 
și protecție a

Vertiginoasa 
rilor. scăderea 
.lor reale ale
aduceau claselor 
nari profituri și accentuau ex
ploatarea maselor muncitoare.

In asemenea condiții, contra
dicțiile sociale se ascut deter- 
minind ca, sub conducerea ele
mentelor revoluționare din ca
drul Partidului Socialist, munci
torimea din întreaga țară să se 
ridice la luptă, nerămînind a- 
proape nici o fabrică, uzină sau 
întreprindere în care să nu fi 
avut loc conflicte și greve. La 
acest avînt a contribuit în bu
nă măsură și triumful Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
care așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ....a stimu
lat spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare, al maselor largi 
populare, de pe toate meridia
nele globului răsunînd ca un 
îndemn la lupta pentru realiza
rea aspirațiilor lor de libertate 
și progres, pentru eliberarea so
cială și națională".

In Valea Jiului, unde se afla 
unul dintre cele mai puternice 
detașamente ale muncitorimii 
din țara noastră iau ființă con
siliile și gărzile muncitorești. Pli
nind slăpînire vremelnic asupra 
puterii militare și civile, aces
tea au dat dovadă de multă ma
turitate revoluționară și chiar 
dacă condițiile vremii nu au 
fost favorabile unei izbinzi de
pline, se poate considera că în
cercarea din toamna anului 1918 
a constituit o reușită experien
ță revoluționară care a stimulat 
lupta muncitorimii din anii ur
mători, dînd acesteia posibilita
tea să-și cunoască forța revolu
ționară de care dispune.

Pe măsura agravării condiți
ilor în care era nevoită să tră
iască și să muncească,
de spirit a muncitorimii se men
ține agitată. In repetate rînduri, 
în cursul anului 1919 se înain
tează Direcției Societății Minie
re Petroșani și Consiliului Di
rigent numeroase memorii prin 
care se cere introducerea, după 
timpul lucrat, a ajutoarelor de 
boală, a concediilor plătite, re
organizarea caselor de frăție și 
aprovizionare cu cele necesare 
traiului zilnic. Față de aceste 
revendicări ale muncitorimii, or
ganele de conducere ale socie
tății se plîngeau într-un raport

că „Organizația socialistă îi pu
ne pretenții, ce cu o jumătate 
de an Înainte, de însăși bolșe
vici au fost puse", iar cu prile
jul altui raport cer aceluiași îor 
„să ia măsuri cît mai drastice 
pentru concedierea și expulza
rea din Valea Jiului a elemen
telor revoluționare". Cu toate 
măsurile de represiune, susnu- 
mita societate este din nou ne
voită să arate că „agitațiile con
tinuă cu tot mai mare amploa
re", iar in lunile noiembrie șl 
decembrie ale aceluiași an — 
după cum raportează directorul 
societății Consiliului Dirigent — 
„producția s-a scumpit conside
rabil prin repetatele greve ale 
muncitorimii".

Nefiind satisfăcute revendică
rile muncitorilor, aceștia sint 
nevoiți să revină cu o tot mai 
mare amploare, în această luptă 
simțindu-se din plin rolul socia
liștilor, comuniștilor și demo
craților români, care răspindeau 
fn rîndul muncitorimii un bo
gat material propagandistic, con
stând în manifeste șl broșuri ce 
aveau menirea de a arăia calea 
luptei revoluționare ca singura 
ce poate aduce eliberarea de 
sub jugul exploatării. Și, într-a- 
devăr, organele represive ară
tau în rapoartele pe care le în
tocmeau referitoare Ia starea 
de spirit a muncitorimii că „e- 
tementele revoluționare îndrumă 
pe muncitori pentru a-și susține 
revendicările, tinzînd chiar la 
cucerirea puterii politice".

In asemenea împrejurări, mun
citorii cer ca toate acordurile 
dintre patroni și ei să fie stabi
lite de o comisie mixtă, în ca
re să aibă reprezentanți. De 
subliniat este faptul că în repe
tate rînduri patronii au fost ne
voiți să recunoască că aceasta 
este o urmare a mișcărilor din 
1918. lată ce se spune într-un 
raport referitor Ia acest lucru: 
„Mă refer în această privință 
la bolșevismul, a cărui excres
cență a fost controlarea afaceri
lor producției și expediției de 
cărbuni a exploatărilor, prin or
gane emise din sinul muncitori
lor, așa zișii comisari, urmau 
apoi comisiunile pentru stabili
rea acordurilor și, în sfîrșlt, de
clararea dictaturii proletare".

Influența elementelor 
ționare crește mereu în 
muncitorimii din Valea
care devine tot mal puternică și 
se organizează tot mai bine, re
ușind de nenumărate ori să cîș
tige satisfacerea anumitor reven
dicări. Edificator în acest sens 
este conținutul unui raport în 
care conducerea societății era 
nevoită să recunoască faptul că 
„de acest pericol roșu nu 
putem scăpa altfel decît 
le dăm muncitorilor ce le 
np de drept, împiedeeîndu-i
în același limp de a ajunge la 
astfel de drepturi și prin ele în 
posesiunea unei astfel de puteri 
pe care ar folosi-o numai pen
tru a răsturna ordinea socială 
de azi".

Șl, într-adevăr, de ceea ce se 
temeau exploatatorii, nu au scă
pat, penlru că la 6 ianuarie 1919 
muncitorii din Valea Jiului se 
ridică din nou la luptă decla-

revolu- 
sînul 

Jiului,

starea
mai 

dacă 
revl- 
însă

rînd grevă. Așa cum se relevă 
în documentele vremii, autori
tățile au adus armate în vede
rea înăbușirii grevei, care ime
diat au ocupat încrucișările de 
străzi și au început să dezarme
ze pe cei 12 000 de mineri gre
viști. Greviștii însă n-an putut 
fl înfrinți decît după două zile.

Cum era firesc, în urma satis
facerii parțiale a unor revendi
cări de ordin economic și elibe
rarea celor arestați, muncitorii 
au începui lucrul în dtipă-amia- 
za zilei de 8 ianuarie. Datorită 
ierorii dezlănțuite de autorități
le militare, după două săplă- 

.mîni greva izbucnește din nou 
cu o și mai mare intensitate. 
De data aceasta, cele mai mari 
ciocniri între muncitori și arma
tă au avut loc Ia Lupeni. cînd, 
datorită superiorității celei din 
urmă, greva a fost înăbușită, iar 
78 de muncitori mineri — acu
zați ca organizatori ai grevei — 
au fost trimiși la Curlea marți
ală din Sibiu.

Asemenea greve și manifestări 
protestatare au avut Ioc în tot 
cursul anului 1919 și începutul 
lui 1920 și în regiunea auriferă 
a Munților Apuseni Ia Societa
tea Ruda 12 Apostoli din Brad, 
la mina Dîlja din Petroșani și 
iarăși la Liipeni, Vulcan și Ani- 
noasa.

Nemulțumirile se adîncesc, 
spiritul revoluționar crește, iar 
la 19 martie 1920, muncitorii 
înaintează Direcției minelor din 
Petroșani un ultimatum în care 
se arată că dacă în 24 de ore nu 
li se satisfac cererile, vor decla
ra grevă. Cura era de așteptat, 
cele cerute nu sint satisfăcute, 
ba mai mult, salariile care tre
buiau plătite cu mult înainte 
nu se achită nici la 20 martie. 
Și așa cum ne-o dovedește un 
document al vremii: „Nemaipu- 
tînd îndura mizeria, îoamea, con
dițiile grele de muncă, ne
legiuirile și prigoana auto
rităților, 
români 
troșani 
22 martie 
26 martie a 
sa, Pelrila și Lonea, 
minerilor aflațl în grevă, in a- 
ceastă zi ridieîndu-se la 9 000. 
Armata intră în acțiune și înce
pe evacuarea muncitorilor din 
case pe străzi. Mulți muncitori 
se retrag în munții din apropi
ere, far după reîntoarcerea aca
să încep să manifesteze pe 
străzi pentru eliberarea celor a- 
restați. Cu țoale că intervine 
din nou armata, muncitorii nu 
se Intimidează, dar la a doua 
Intervenție a acesteia, cînd se 
înregistrează ciocniri sîngeroase, 
muncitorii sînt nevoiți 
ze".

Dezvoltarea rapidă a 
greviste, șl în special 
pe ramură, orașe sau 
nunțau premisele unei greve ge
nerale pe întreaga țară. La a- 
ceasla au contribuit în cea mai 
mare măsură mllltanții revolu
ționari. în frunte cu membrii 
grupelor comuniste, care în a- 
ceastă perioadă desfășoară o 
activitate mai sistematică de 
răspîndire a Ideilor comuniste. 
Acum sînt publicate o serie de

zina de 20 octombrie 
întreaga țară, avea să 

greva generală care a 
caracter politic. Obiec-

grevei ge- 
recunoaște- 
comitetelor 
retragerea

broșuri care cuprind lucrări ale 
Iul Lenin și documente ale luter- 
națioualel Comuniste, acum se 
simte tot mai puternic influența 
grupelor comuniste, care cereau 
transformarea partidului socia
list fn partid comunist.

In asemenea împrejurări se a- 
propia 
cînd, In 
înceapă 
avut un
tivul principal al ei a fost cuce
rirea de drepturi democratice, 
printre revendicările 
nerale înscriindu-se 
rea sindicatelor și a 
de întreprindere,
gărzilor militare din întreprin
deri, încetarea represiunilor îm
potriva membrilor organizațiilor 
muncitorești etc. Greva s-a ma
nifestat mai puternic în unele 
centre ale Transilvaniei și în
deosebi în Vale^ Jiului. Intr-un 
raport al țrfspectoratului minier 
din Petroșani se arată că in di
mineața zilei de 21 octombrie 
1920 greva primește un carac
ter general In toată Valea Jiu
lui. Și acum, ca și altă dată, 
autoritățile trimit' armata pentru 
a forța pe muncitori să reia lu
crul. Cei care n'u au reușit sS 
fugă în munții din apropiere alt 
fost arestați și duși sub escortă 
la lucru, dar chiar dacă erau in
troduși cu forța în mină ei nu 
lucrau. Iată ce se spune într-un 
act oficial despre adeziunea 
muncitorilor : „Faptul că mine
rii s-au opus cu atîta dîrzenie 
măsurilor represive și au con
tinuat circa 14 zile greva, se 
datorește activității puternicului 
grup comunist, care a mobilizat 
și a condus pe mineri, inițiind 
diferite forme de luptă de la 
retragerea în păduri 
rea galeriilor pînă la 
ții de stradă ca aceea 
can".

Desigur că. după
singeroasă a grevei au 
tot felul de represiuni șl perche
ziții cu scopul de a îndepărta 
în primul rînd elementele co
muniste pentru că așa cum se 
arată într-un memoriu „înaintea 
grevei muncitorii erau stăpînlțl 
cu desăvîrșlre de Ideile comu
nismului și ale Internaționalei 
Comuniste".

Cu toate acestea, greva gene
rală din octombrie 1920 a consti
tuit apogeul și, totodată, sinte
za frămîntărllor sociale din anii 
de avînt revoluționar 1918— 
1920. Ea a scos în evidență 
combativitatea și voința de lup
tă a maselor, elanul lor revolu
ționar, demonstrînd că proleta
riatul de pe meleagurile Irune- 
dorene. alături de întreaga cla
să muncitoare din țara noastră, 
s-a ridicat pe o treaptă nemaicu
noscută pînă atunci. Greva gene
rală din octombrie 1920, a ară
tat, totodată, că proletariatul are 
nevoie, tn primul rlnd. de un 
partid marxist-Ienlnist 
să-1 
in 
fn

și ocupa- 
demonstra- 
de Ia Vnl-

ul 
au

Și
muncitorii mineri, 

maghiari din Pe- 
declarat grevă Ia 

1920, grevă care Ia 
cuprins și Aninoa- 

numărul

înăbușirea 
urmat

să cede-

luptelor 
grevele 

zone, a-

I organizeze 
luptă, ceea 
mal 1921.

Prof. Ion

< apabll 
și să-l conducă 
ce s-a Înfăptuit

FRĂȚILĂ
directorul Filialei județene a 

Arhivelor statul ul-Hunedoara

22,30 Expres melo- 
Buletin de știr 

Estrada nocturnă.

Deschiderea 
9,05 
de 

cu
ste-

10,35
Dru-

Burebista ; 
pescari ! ’ —
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— C.F.R SIMERIA 3—1LUPENIMINERUL
„contrazicea" — MINERUL GHELAK 4—2PETROȘANIȘTIINȚAO

de

□

a dominat aproape în 
cele... 90 de minute, 

gazdelor au fost în- 
Șvedak, Donciu și Lu

pe arenele sportive 
și... Lonea, divizio-

Mutțescu față in față 
Dinu. A ciștigat petroșănea- 
nul... Și miine tot „Gigi“ va
i „vioara întîi“ 1

să ne convingă!), 
au a- 

culminant. Suflul 
condus la revi-

Ia fotbal

cesar ca tribunele stadionului 
din Petroșani să arate, din nou, 
suprapopulate.' Jiul are nevoie 
de „aripi". Mai mult oa oricînd, 
Jiul are nevoie de victorie. Bu-

este întrebarea, 
lider al carapio- 
A de

„Cupa României

PETROȘANI :
rești) ; BUCUREȘTI : Dinamo
TOPAN - Cluj) ; BACĂU : Sport club - Steaua (V. 
LIGA - Galați) ; TG. MUREȘ : A.S.A. - F.C. Argeș 
(N. CURSARU - Ploiești) ; BUCUREȘTI : Rapid - 
Petrolul (N. RAINEA - Birlad) ; CONSTANȚA : Fa
rul — ,,U" Craiova (V, PĂDUREANU — București) ; 
CLUJ : „U“ — Sportul studențesc (T. LECA - Brăila); 
ARAD : U.T.A. - C.S.M. Reșița (C. DINULESCU - 
București).

„liniștirea" tuturor: Jiul 
opera modificări în for- 
Deci, mîine, cu toții: 
JIUL I

SIMBATA 14 OCTOMBRIE

emisiunii.
Teatru scurt : ,,Ju- 
cărți"; 10,00 De
gospodinele ; 10,15 

la 40 de

9,00 
Telex ; 
cătorii 
vorbă 
Comentariu
me — Județul Bihor; 
Telenciclopedia ; 11,20
muri în istorie < 
11,35 „Atențiune, 
emisiune de divertisment ; 
12,15 Telejurnal; 12,30 Finala 
Cupei Davis la tenis de c'nnp : 
România — S.U.A. Partida de 
dublu ; 16,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. Emi
siune în limba germană ; 18,15 
Ritm, tinerețe, dans ; 19,00 Ar
tă plastică. Al II-lea Simpo
zion național de 
Sighișoara 1972 ; 
citate; 19,20 1001
19,30 Telejurnal. In 
niversării Republicii 
ca marii întreceri ; 
vanpremieră ; 20,05 Teleenci-
clopedia ; 20,50 Film serial : 
„Mannix". Episodul „Fata din 
tablou" ; 21,40 Emisiune mu-
zical-umoristică cu : Stela Po
pescu, Dem. Radulescu, Octa
vian Cotescu, Dem. Savu. Mi
hai Fotino, Aurel Giurumia, 
Ovid Teodorescu, Marius Pe- 
pino, Paula Radulescu, Radu 
Stoenescu, Puiu Călinescu.
Cîntă : Mihaela Mihai, Doina 
Spătaru, Olimpia Panciu, Mi
hai Conslantinescur formațiile 
„Sincron" și „Phoenix".
Momente vesele dc Ion Băie- 
șu, Octavian Sava, Grigore 
Pop, Ștefan Chiriță și Sacii 
Rudeanu ; 22,35 Telejurnal ;
22,50 Săptămina sportivă.

Locul 1 sau locul 2 ?

ceramică — 
19,15 Publi- 

de seri ; 
cinstea a- 
— Croni- 
20,00 A-

Vremea
Ieri, temperatura maximă 

fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 
12 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 8 grade 
și, respectiv, de plus 7 gra
de.

PENTRU 
DE ORE; 
cerul mai
slab din sectorul sudic.

URMĂTOARELE 24
Vreme instabilă, cu 
mult noros.

Consemnam, mai demult, faptul că echipa de fotbal 
Jiul Petroșani, reprezentanta Văii Jiului în eșalonul supe
rior al fotbalului românesc, are o „galerie", la Lupeni, ex
cesiv de nefavorabilă. In virtutea unor vechi rivalități, în
tre echipele celor două orașe (care, oricum, astăzi, nici nu 
ar mai putea fi pusă în „joc"), spectatorii localnici continuă 
încă să se manifeste zgomotos și injurios la adresa jiul iști lor 
cu orice mărunt prilej. De neînțeles, .și totuși, adevărat 1...

Am aflat, acum, cu stupoare, că și Știința Petroșani, ;re 
arena de la Lonea, „dispune" de același gen de ..galerie". 
Localnicii (care nu uită că Știința, eîndva, se 
eu Parîngul Lonea, în campionatul județean) nu numai că 
sînt gata să susțină cu tot entuziasmul orice echipă din 
afara granițelor Văii Jiului, care întâlnește pe terenul lor, 
pe Știința Petroșani, dar se dedau la felurite apostrofări, 
dincolo de spiritul fair-play-ului, al sportivității conștiente. 
De ce ? Cine poate să-i înțeleagă ? Oricum, cineva (Comite
tul sindicatului de la E.M. Lonea, de pildă, ar putea să ne 
spună cine...) ar trebui să intervină, să desfășoare o mai 
intensă muncă educativă în rîndul spectatorilor. Oare, e atât 
de greu să fie făcuți să înțeleagă, cei cîțiva recalcitranți ai 
acestei arene, că Știința Petroșani e totuși o echipă a Văii 
Jului și are nevoie de susținere morală și nu de... injurii?! 
Chiar azi are nevoie I

Miercuri, 
din Lupeni 
nacele noastre C, Minerul Lu
peni și Știința Petroșani, au sus
ținut partide dificile în cadrul 
„Cupei României". Spre satis
facția suporterilor lor, cele două 
divizionare din Valea Jiului au

■ cîștigat la scoruri concludente.
Partida de la Lupeni, aprig 

disputată, a dat cîștlg de cau
ză, în linal, formației antrena-

...A li sau a
— aceasta 

Va fi Jiul noul 
naiului diviziei 
pozițiile, pronosticurile optimis
te (și nu hazardate, cum încear
că scepticii 
convingerile, calculele — 
tins punctul 
„vital", care-a 
rimentul deosebit al Jiului în a- 
cest început de campionat (pen
tru care, merite foarte mari re
vin antrenorului Ștefan Coidum) 
s-a răsfrînt favorabil și asupra 
suporterilor echipei din Valea 
Jiului. Duminică, la Petroșani, 
s-a înregistrat record de spec
tatori. (Ne referim la ceea ce 
se vedea în tribune, penlru că 
numărul biletelor vîndute, esti
mat în jurul a 5 500, după cîte 
am aflat, ne apare totuși.. inex
plicabil). Mîine, s-ar putea (to
tul depinde de... finala „Cupei 
Davis") să consemnăm aceeași 
cifră. E necesar! E absolut ne-

nele rezultate din ultimul timp 
se cer confirmate. Și îmbogăți
te! Jiul trebuie să cîștige și 
va cîștiga. 10 puncte va avea 
Jiul duminică seara ! Ce vor 
„face" celelalte echipe, de „dea
supra". Steagul roșu, mai mult 
de un punct (maximum) nu poa
te oIRine de la Dinamo, la Bu

curești. C.F.R. Cluj va... stațio
na. Bacăul, în conjunctura ac
tuală în care se află Steaua, 
poate cîștiga. Deci, doar S.C. 
Bacău mai poale atinge cifra 10 
(la puncte). In caz că victoria va 
fi de partea 
brovschi...
„smulge", 
în orașul 
va prelua 
lui celor 
fotbal ale 
fi prea frumos... Oricum, 
secund va fi al Jiului. Ar fi pă
cat să nu se întâmple așa 1 Ar 
fi o mare deziluzie. Mulțescu, 
Rozsnai, Nagy, Stocker și toți 
ceilalți jiulișli nu ne vor spul
bera speranțele. Să avem încre
dere în ei și să-i încurajăm cit 
putem !

Spre 
nu va 
m a ț i e. 
HAIDE

echipei lui Dem- 
Dar, dacă, Steaua va 

ca altădată, un punct 
de pe Bistrița? Jiul 
conducerea plutonu- 

mai bune echipe de 
tării. Ar fi ideal 1 Ar 

locul

te de Theodor Mihalache, care, 
de altfel, 
întregime 
Punctele 
scrise 
cuța.

La
ȘÎ ea,

Lonea, Știința s-a impus 
destul de categoric, în fa

ța echipei minerilor din Ghelar. 
Golurile au fost marc ate de că
tre Bulbucau (2), David și Ște
fan.

Meciurile celei de-a 7-a etape 
și arbitrii acestora

Jiul - C.F.R. Cluj (AL. PIRVU - Bucu- 
Steagui roșu (V.
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Ultimele

După încheierea dezbaterilor 
de politică generală la O.N.U.

NEW YORK 13 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : După încheierea dez
baterilor de politică generală 
din cadrul ședințelor plenare, 
cca de-a 27-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. își conti
nuă lucrările, prin examinarea 
diferitelor probleme aflate pe 
ordinea sa de zi, în cadrul șe
dințelor plenare și al comitete
lor Adunării Generale.

Luînd cuvîntul în Comitetul 
pentru problemele sociale și u- 
manitare, la punctul privind „li
chidarea discriminării rasiale în 
toate formele sale de manifes
tare", delegatul român N. Ropo- 
teanu, a afirmat că persistența 
și recrudescența politicii rasis
te, de apartheid, a discriminării 
rasiale în Africa australă lezea
ză nu numai existența popoare-

lor supuse aceștei politici, ci a- 
re repercusiuni asupra conti
nentului african, în ansamblul 
său, asupra vieții internaționa
le.

Poziția guvernului român de 
condamnare în modul cel mai 
categoric a politicii de apart
heid și a practicilor rasiste a- 
plicate de regimurile minoritare 
din R.S.A. și Rhodesia, a per
petuării exploatării coloniale a 
popoarelor din Africa australă, 
decurge din opoziția fermă, de 
principiu, pe care România o 
adoptă față de politica de for
ță și de dominare și asuprire 
a unui popor de către altul, din 
solidaritatea poporului român 
cu toate popoarele care luptă 
pentru înlăturarea dominației 
străine, împotriva colonialismu
lui și ncocolonialismului.

„Jenminjibao" salută stabilirea 
de relații diplomatice 
între R. P. Chineză

Germanieiși R. F. a
PEKIN 13 (Agerpres). — Du

pă cum transmite agenția China 
Nouă, ziarul „Jenminjibao" a 
publicat un editorial în care 
salută stabilirea de relații di
plomatice între R.P. Chineză și 
R.F. a Germaniei ca un moment 
nou în evoluția raporturilor ce
lor două țări.

După cel de-al doilea război 
mondial, arată editorialul, pe 
teritoriul german au apărut do
uă state. China a stabilit rela
ții diplomatice cu Republica 
Democrată Germană în 1949. In 
decursul anilor, contacte negu
vernamentale în domeniile eco
nomiei, culturii, sportului și zi
aristicii au fost menținute și 
dezvoltate între China și R.F. 
a Germaniei. Actuala vizită de 
prietenie în China a ministru
lui afacerilor externe al R.F.G.,

Walter Scheel, scrie ziarul, re
prezintă un nou progres în dez
voltarea relațiilor celor două 
state, relevînd că stabilirea de 
relații diplomatice între R.P. 
Chineză și R.F. a Germaniei 
corespunde nu numai aspirații
lor comune și intereselor celor 
două popoare, dar are și o sem
nificație pozitivă pentru slăbi
rea tensiunii internaționale și 
pentru salvgardarea păcii mon
diale.

Salutînd stabilirea de relații 
diplomatice între China și R.F. 
a Germaniei, poporul chinez es
te profund convins că acest act 
va contribui la adîncirea prie
teniei dintre cele două popoare, 
la dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două țări, scrie în încheiere zi
arul.

Congresul P. S. 0.
din R. F. a Germaniei
Cuvîntarea lui W. Brandt despre 
platforma electorală a partidului

BONN 13 — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, trans
mite : In cuvîntarea rostită la 
Congresul extraordinar al Parti
dului Social-Democrat din R.F. 
a Germaniei, care a avut loc 
la Dortmund, cancelarul federal 
Willy ® Brandt, președinte al 
P.S.D., a spus, între altele, că 
la 19 noiembrie — data a- 
legerilor generale anticipate 
— se va pune problema 
continuării unei politici con
secvente de pace, secu
ritate și reforme sau de primej
duire a ei. Forțele politice de 
ieri trebuie împiedicate să blo
cheze în viitorii ani această po- 
llțlcă", a subliniat cancelarul 
vest-german.

Vorbind despre linia politică 
externă inițiată și promovată 
de actualul guvern, Willy 
Brandt a spus: „Politica noas
tră de înțelegere și de asigura
re activă a păcii ocupă, în ac
tuala controversă electorală, un 
loc de prim rang. Conviețuirea 
dintre Est și Vest trebuie or
ganizată între state pentru ca 
pacea să devină iai sigură". 
El a apreciat apoi că „R.F.G. are 
cota sa de participare, bună și 
activă, Ia o evoluție spre care 
se îndreaptă speranțele lumii". 
Pronunțîndu-se pentru o politi
că economică și externă comu
nă și solidară a țărilor occiden
tale, Brandt a subliniat că a- 
ceasta trebuie dusă paralel cu 
o politică de înțelegeri și aran
jamente concrete la nivel gene- 
ral-european, pentru ca astfel 
să se creeze un continent al 
bunei vecinătăți și al colabo
rării. „Pentru aceasta este, de 
asemenea, important ca cele do
uă state germane să-și normali
zeze relațiile".

Cancelarul federal a relevat

TOAMNA VARȘOVIANA
Trasa Lazienkowska, Wislos- 

tada. noua gară centrală, între
gul complex de clădiri din zo
na estică, începerea construi
rii unui pasaj subteran în fa
ta Universității, iată numai ci- 
teva repere aflate în această 
toamnă în atenția echipelor 
de constructori ai capitalei po
loneze Varșoviei i se spune, 
pe drept cuvînt, orașul erou. 
In locul ruinelor lăsate de 
război, s-a înălțat în anii puterii 
populare Varșovia nouă cu 
1 300 000 de locuitori. Industria 
orașului lui Wars și Sawa rea
lizează zilnic o producție de 
circa 200 milioane zloți. Ritmul 
de creștere a producției indus
triale în prima jumătate a a-

nului în curs este de peste 15 
la sută, mai mult decît ritmul 
mediu de creștere a producției 
pe scara întregii țări.

O plimbare prin diferite car
tiere ale capitalei în aceste zile 
îți dezvăluie ritmul uriaș al 
construcțiilor noi. Se lucrează 
intens pe moderna arteră lungă 
de 10 km, denumită Trasa La
zienkowska, prinde contur po
dul care va uni cele două părți 
ale Varșoviei, precum și mare
le bulevard de pe malul Vistu- 
lei, conceput ca loc de prome
nadă Au început lucrările pre
gătitoare pentru ridicarea nou
lui palat al gării centrale, ce 
urmează să fie legat printr-0 
pasarelă cu un modern hotel

cu 40 etaje. Alături de noua 
gară vor fi construite două ci
nematografe, dintre care unul 
„non stop". Se află în construc
ție mai multe intersecții supra
etajate și treceri subterane ca 
și un traseu inelar permițînd 
descongestionarea centrului. A 
fost lansat un concurs pentru 
amenajarea spațiului din piața 
Teatrului Mare. In zona vestică 
a Palatului culturii și științei 
va fi ridicată o clădire cu 40 
nivele, destinată Ministerului 
construcțiilor de mașini.

Sute de varșovieni care trec 
peste pasarela improvizată dea
supra străzii Marszalkowska se 
opresc să privească iureșul 
muncii din tunelul complexului 
Trăsei Lazienkowska, scăldat în 
razele firave, ale soarelui de 
toamnă. Varșovia lor devine 
tot mai mare, tot mai frumoa
să...

I. DUMITRAȘCU 
corespondentul Agerpres Ia 

Varșovia

Aproximativ 3,5 milioane 
de ceasuri părăsesc, anual, 
fabrica de ceasuri „Tchaso- 
voy Zavod", din Minsk, mare 
parte dintre ele avînd desti
nația Turcia, Marea Britanie, 
Suedia, Iran. Afganistan, R.P. 
Polonă, etc. Celor 150 de 
modele de ceasuri fabricate 
aici li se vor adăuga anul vii
tor încă unul — de astă da
tă fiind vorba de un ceas e- 
lectronio.

In fotografie: Imagine ge
nerală a secției de asambla
re a fabricii de ceasuri din 
Minsk, unde din cei 7 000 de 
angajați 80 la sută sînt fe
mei, iar media de vîrstă nu 
depășește 24 de ani.

apoi semnificația normalizării 
relațiilor R.F.G. cu R.P. Chineză. 
„Și acest fapt, a spus el, se a- 
flă pe linia declarației noastre 
guvernamentale din octombrie 
1969. De acum încolo, relațiile, 
din nou oficializate, cu marele 
popor chinez urmează să ser
vească intereselor reciproce și 
să fie în folosul asigurării pă
cii mondiale". Willy Brandt a 
relevat, de asemenea, însemnă
tatea încheierii tratatelor dintre 
R.F.G. și U.R.S.S., pe de o parte, 
șl dintre R.F.G. și Polonia, ară- 
tînd că ele vor trebui transpu
se în continuare în viață.

In încheierea cuvîntului său, 
președintele P.S.D, a subliniat 
necesitatea continuării politicii 
duse pe plan intern, dar și pe 
plan extern. In acest sens, el 
a făcut apel la alegători pentru 
ca aceștia să dea un mandat 
clar politicii de pace, concili
ere, înțelegere și bună vecinăta
te.

Vineri, ultima zi a lucrărilor, 
Congresul a adoptat platforma 
electorală a partidului, ale că
rei linii generale au fost expu
se în discursul cancelarului fe
deral.

Faptul 
divers 

pe glob
BONN (Agerpres). — 

Ceața deasă și persistentă, 
semnalată în ultimele zile a- 
supra unor largi porțiuni ale 
teritoriului vest-german, a 
provocat numeroase ciocniri 
în lanț ale autovehiculelor pe 
autostrăzi. Traficul feroviar 
a înregistrat întârzieri sub
stanțiale, iar navigația aeria
nă și fluvială a fost practic, 
paralizată. Bilanțul provizoriu 
al diverselor accidente indică 
zece morți și 44 de răniți.

★

LOS ANGELES (Ager
pres). — Un arheolog amator 
american, Morlin Childers, a 
descoperit în deșertul Yuba, 
din Sudul Californiei, un 
schelet întreg de om. Testele 
preliminare cu carbon 14 au 
precizat vechimea osemintelor 
la 21500 ani. Vechiul „re
cord" în materie — 17 500 ani
— era deținut de un schelet 
găsit în Peru.

*
CAIRO (Agerpres). — In 

vîrstă de 150 de ani, Moha
med El Yamami era cel mai 
bătrîn locuitor al Egiptului. 
Traversând neînsoțit un pasaj 
de nivel, la periferia orașului 
Cairo, el a fost prins de un 
tren, accident în urma căruia 
a decedat. f

NEW YORK (Agerpres).
— „Empire State Building" 
ar putea redeveni cel mai 
înalt imobil din lume, potri
vit planurilor elaborate de 
Robert Jones, unul dintre 
membrii echipei de arhitecți 
care a proiectat renumitul 
„Zgîrîie-nori". Jones sugerea
ză plasarea a încă 11 etaje 
deasupra celor 102 existente, 
clădirea înălțîndu-se astfel cu 
74 m (de la 381 cît are în 
prezent, fără a se socoti an
tena din vîrf, de 69 m, la 455 
m).

Cele mai înalte imobile din 
lume sînt în prezent două 
clădiri din cartierul new-yor- 
kez Manhattan, care au 110 
etaje și 411 m fiecare. Acest 
record va fi depășit anul vi
itor, cind —la Chicago — se 
va încheia construcția unțti 
„zgirie-nori" tot de 110 etaje, 
dar care va avea 441 m înăl
țime.

0 Ministrul tanzanian al a- 
părării, Gledward Sokoine, a a- 
nunțat că unitățile militare tan- 
zaniene au fos< retrase Ia 10 
kilometri de frontiera cu Ugan
da, în conformitate cu acordul 
de pace încheiat Ia Mogadis
cio.

Partea ugandeză a făcut cu
noscută, la 11 octombrie, retra
gerea unităților sale militare 
de la frontiera cu Tanzania, în 
baza acordului semnal in capi
tala somaleză.

0 Adresîndu-se națiunii, du
pă succesul înregistrat recent 
în cadrul referendumului, con
ducătorul guvernului malgaș, 
generalul Gabriel Ramanantsoa, 
a arătat că „toți cetățenii trebu
ie să participe în mod activ la 
îndeplinirea programului de în
noire a țării". El a menționat 

intenția guvernului este

aceea de a face să triumfe ega
litatea și justiția asupra sără
ciei și ignoranței și a lansat un 
apel în vederea păstrării unită
ții naționale.

0 Printr-un decret al președin
telui Salvador Allende, în încă 
trei provincii chiliene a fost in
stituită starea excepțională — 
informează agenția TASS. In 
prezent, numărul provinciilor 
în care a fost hotărîtă această 
măsură se ridică Ia 13.

O Senatul italian a aprobat 
un proiect de lege pentru sal
varea orașului Veneția, amenin
țat — potrivit opiniei experți- 
lor — să dispară pînă în anul 
2 048, ca urmare a creșterii con
stante a nivelului apelor lagu
nei. Această creștere este esti
mată la 1 cm pe an.

In conformitate cu legea a- 
probată, statul va aloca 250 mi
liarde lire, în vederea realizării 
unei serii de proiecte tehnice 
pentru apărarea orașului-muzeu.

O Un proiect de constituție, 
elaborat de o comisie specială, 
a fost prezentat joi de către gu
vernul Republicii Bangladesh in 
fața Adunării Constituante. In

proiect se prevede că vor fi 
abolite orice deosebiri de rasă, 
religie sau castă | alegerile ge
nerale vor fi organizate Ia fle
care cinci ani, președintele re
publicii va fi ales de parlament, 
iar acesta va alege primul mi
nistru.

0 Ciu En-Iai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ci Pîn-fei, ministrul chinez 
al afacerilor externe, au avut, 
joi, o întrevedere cu Waller 
Scheel, ministrul de externe al 
R.F. a Germaniei, și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc în vizi
ta sa în R.P. Chineză, relatează 
agenția China Nouă.

0 Primul ministru desemnat 
al Norvegiei, Lars Korvald, a 
declarat că au fost depășite 
principalele probleme legate de 
alcătuirea unui guvern de coa
liție. Lista noului cabinet, care 
îl înlocuiește pe cel condus de 
premierul Trygve Bratteli — de
misionat în urma rezultatelor 
negative ale referendumului a- 
supra aderării la C.E.E. — ur
mează să fie prezentat regelui 
Olav al V-Iea sîmbătă sau la 
începutul săplămînii viitoare.

0 La sediul Cooperativei de 
economii și credite din distric
tul Magdalena del Mar din Li
ma a fost inaugurată o expozi
ție de fotografii reprezentând 
aspecte ale dezvoltării industri
ei, agriculturii, artei și culturii 
din țara noastră. Totodată, au 
fost prezentate filme documen
tare românești de scurt-metraj.

O Comitetul special al 
O.N.U. pentru apartheid a pu
blicat recent raportul său asu
pra tratamentului inuman și 
brutalităților la care sînt su
puși deținuții din închisorile 
sud-africane — militanți împo
triva discriminării rasiale și 
practicii de apartheid a guver
nului de la Pretoria. Raportul 
conține o listă de peste 130 de i 
persoane care au avut de îndu- | 
rat brutalități deosebite din 
partea autorităților polițienești 
sud-africane. ;
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(Urmare diD pag. 1) fața constructorilor, a 
chemați să dea contur

i 
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le și sociale de mare însemnă
tate pentru Valea Jiului. De
ducem că motivația făcută în 
sensul că „am scăpat din mînă 
procesul de producție, organi
zarea acestuia", exprimă un 
stil de muncă ce s-a dovedii 
pînă acum deficitar și care 
se cuvine să fie schimbat ra
dical, Unitatea în discuție, a 
demonstrat în destule rînduri 
că dispunem și de resurse și de

compelență. E necesar prin ur
mare să se mobilizeze Iar rezul
tatele bune nu vor întîrzia să 
se arate.

In orice caz, suplimentarea, 
în următorii trei ani a; cinci
nalului, a planului cu cîte 
300—400 de apartamente a- 
nual, deci cu cca. 1000 de a- 
partamente — indicație clară 
a tovarășului N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, dată în cadrul a- 
dunării sus-amintite, ridică se
rios ștacheta exigențelor pu-

să în 
celor 
real măsurilor o dată elabo
rate. Un astfel de lucru a fost 
du pregnanță subliniat în cu
vîntul rostit de către tovară
șii David Lază'r, secretar al 
Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., șl Clement 
Negruț, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid. 
Conjugarea eforturilor tuturor 
factorilor tehnlco-organizato-

ricl șl politico-educativj din 
rîndurile colectivelor de mun
că din Valea Jiului, pentru 
mobilizarea plenară a întregii 
capacități de care dispun a- 
cestea, în scopul înfăptuirii 
neabătute, pînă în cele mal 
mici detalii, a indicațiilor se
cretarului general al partidu
lui, constituie marele dezide
rat ia ordinea zilei, care tre
buie să-și dezvăluie pe deplin 
nucleul dinamizator, de ener
gii creatoare.

*
i

I

*

Minerii
(Urmare din pag. 1) 

importante consfătuiri — ho- 
tărîrea fermă de a îmbrățișa 
valoroasa inițiativă a comunis
tului loan Cojocaru sînt cei din 
brigăzile de frontaliști conduse 
de Aurel Cristea, din seotorul
I, Petru Codrea, din sectorul
II, Vasile Mereuță din sectorul
III, Iosif Solcan din sectorul
IV, de cei din abatajul came
ră condus de Octavian Dumi

aninoseni au preluat inijiativa
tru din sectorul I și alții. Odată 
ou aceasta, pentru că întrecerea 
desfășurată în spiritul inițiati
vei să dea de la început cele 
mai bune rezultate, s-a hotărît 
repartizarea judicioasă a forțe
lor de muncă, aprovizionarea 
corespunzătoare a locurilor de 
muncă, asigurarea unei asisten
țe tehnice eficiente.

Hotărîrea minerilor aninoseni

de a îmbrățișa cu toții inițiativa 
șefului d.e brigadă de la Lonea 
— a arătat tovarășul Dumitru 
Her, secretarul comitetului de 
partid — va ridica pe o treap
tă superioară producția de căr
bune, productivitatea muncii Și 
eficiența economică. Pe lingă 
aceasta se vor putea traduce în 
viață indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expuse la 
plenara C.C. al P.C.R. din 3—5

noiembrie 1971 ca și cele ex
primate cu prilejul memorabi
lei vizite de lucru în munici
piul nostru.

Urmărirea aplicării cu insis
tență a obiectivelor inițiativei, 
Va determina un salt calitativ 
întregii activități, adăugind în
trecerii desfășurate pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de plan Pe acest tri
mestru noi valențe de acțiune.

în ciuda dificultăților, 
lucrările agricole 

continuă cu succes

Taina firelor de mătase
o

(Urmare din pag. 1)

Aria precipitațiilor a conți-, 
nuat să se restrîngă, Ploi de 
slabă intensitate au mai căzut 
doar 9-15 litri pe mp în Tran
silvania. Așa cum prevăd me
teorologii, timpul se va amelio
ra în întreaga țară, precipitații 
neînsemnate urmînd să se în
registreze doar în partea de 
nord a țării. In ciuda dificul
tăților, lucrările de sezon în a- 
gricultură au continuat, mun- 
cindu-se și în timpul nopții 
pentru strîngcrca, transportatul 
și depozitarea recoltei. In acest 
sens, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor 
a indicat să fie recoltate cu 
prioritate produsele perisabile 
și culturile de sămînță, acor- 
dîndu-se toată atenția transpor
tării și depozitării acestora. De 
asemenea, s-a indicat intensifi
carea la maximum a recoltării 
cartofilor, sfeclei de zahăr, a 
celorlalte culturi de toamnă. 
Strînsul porumbului pentru si
loz, al coconilor și celorlalte re
surse furajere să continue și în 
timpul nopții, însilozîndu-se la 
capetele tarlalelor. Pentru a 
evita pierderile, este necesar ca 
porumbul să fie recoltat în

știuleți, încărcat și transportat 
imediat din cîmp.

Insămînțările de toamnă au 
continuat într-Un ritm intens 
în partea de vest și de nord a 
țării, unde în cursul săptămînii 
trecute a plouat mai puțin, pre
cum și în celelalte județe, pe 
terenurile cu mai puțină umi
ditate. In județul Satu Mare, 
s-a reușit, astfel, să se însă
mânțeze cu grîu mai mult de 
jumătate din terenurile prevă
zute. Suprafețe importante au 
fost însămînțate cu grîu, orz. 
și secară, în cooperativele a- 
grlcole din județele Botoșani, 
Maramureș, Tulcea, Suceava, 
Iași, Galați, Bihor, Arad și Ti
miș. Pentru grăbirea acestei 
importante lucrări se reampla- 
sează cultura griului în unități 
și județe, urmărindu-se să se 
însămînțeze toate terenurile pe 
care pot intra imediat mașini
le. Este indicat ca, în condiții
le de umiditate din toamna a- 
ceasta, pregătirea terenurilor 
să se facă cu discurile, și să se 
atașeze greutăți la mașini pen
tru ca semințele să fie îngropa
te Lt adîncimca corespunzătoa
re.

(Agerpres)

chii ageri și miini îndemâna
tice, bobinatoarele suprave
ghează firele ce se adună cu 
migală pe bobine. Aici, prin
tre „jucăriile" lor își petrec 
o parte din timp femeile care 
își împart pasiunea și price
perea în egală măsură ; între, 
munca din fabrică și îndato
ririle de mame, soții. Dacă 
le privești, pe fiecare la 
mașina ei, nu ai nevoie de 
prea multe cuvinte pentr 
le prețui munca. Să le 
vești doar, să urmărești 
cui mâinilor acordat cu 
mul mașinilor.

...Trecem prin hale, ne o- 
prirn; peste tot te întâmpină 
zîmbete.
Deatcu, 
Magda Albert. Maria Baba, 
Susana
Medrea, Angela 
celelalte pînă la o sută, nu
mărul muncitoarelor dintr-un 
schimb. Tinere și vîrstnice. 
unite în iureșul muncit. 36 
de bobine, un zîmbet, un. nu
me. La un loc, un colectiv 
foarte prețuit, fruntaș pe fa
brică, condus cu respon 
litote și dăurire de șefa 
ției, maistrul ERNĂ 
NAS.

— Calitatea, este țelul

u a 
pri- 
jo- 
rit-

Numele lor. Elena 
Florica Vasiliu,

Maghiar, Cornelia
Strinu și...

sabi-
sec-

FAR-

nos-

tru, o cit mai bună calitate. B 
Nu înseamnă însă căi negii- t> 
jăm cantitatea — ne-a spus j 
șefa secției. Și avea drepta- , • 
te. Sarcinile de plan, fiu nu- .> 
mai că sînt îndeplinite, ci ,> 
lunar sini și depășite.

Tot despre calitate, ne-a . > 
vorbit și IOANA MESAROȘ, 
ajutor maistru :

— Pe prim plan stă în a- . ► 
tenția noastră calitatea supe- 
rioară a produsului finit. Ce 3 
facem pentru acesta propriu- 
zis ? Nu-i un secret. Fieca- 
re din noi are datoria de a-și (> 
controla singură produsul 

muncii — să fie un autocontrol 3 
al calității. Apoi, tinerele fe- 
te — avem pînă acum trei 
promoții — sînt repartizate p 
pe lingă cele mai bune mun- (> 
citoare pînă reușesc să pă- > 
trundă cu totul in tainele fi- 
rului de mătase. Toate orga- j 
nizațiile din fabrica noastră J 
sînt angajate in lupta caii- > 
tații...

Firul de mătase, fin, ima- 
culat, cu luciul vesel — firul j 
de calitate superioară este > 
mărturia vie a calității mun- > 
cit femeilor de aici, a profi- / 
lurilor umane minunate, de 3 
cea mai bună calitate, profi- ) 
lurile muncitoarelor de la > 
secția finisaj a fabricii Vis- i 
coza... J

A
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Finala celei de a 61-a ediții 
a competiției de tenis pe echipe 
„Cupa Davis", în premieră Ia 
București, eveniment care sus
cită un viu interes în cercurile 
Sportive de pretutindeni, a în
ceput ieri între echipele S.U.A. 
și României, la arena Progresul 
din Capitală, pe un timp fru
mos, în prezența a peste 6 000 
de spectatori. După primele do
uă partide de simplu, scorul 
este egal : 1—1.

Conform tragerii la sorți, pri
mul meci a adus în teren pe 
cei mai buni jucători ai celor 
două echipe : americanul Stan 
Smith și românul Ilie Năstase. 
Victoria a revenit în trei se
turi cu 11—9, 6—2, 6—3 cam
pionului american. Cu excepția 
primului set, care a durat mai 
bine de o oră și în care s-a 
menținut tot timpul un echili
bru de forțe, Smith, constant și 
sigur pe loviturile sale, a domi
nat jocul, sesizînd aproape fie
care intenție a adversarului 
său. Jucătorul român a evoluat 
mult sub forma lui obișnuită. 
El a avut totuși posibilitatea 
să cîștige primul set, după ce 
a refăcut de la 2—5 egalînd 
scorul, pentru a lua conduce
rea apoi într-un moment deci
siv al partidei cu 9—8. Pe ser
viciul său a fost egalat, apoi 
s-a enervat la cîteva mingi dis
cutabile, permițînd Iui Smith, 
mult mai calm, să-și facă jocul 
și să-și adjudece acest set-mara- 
ton.

Setul doi a durat numai 27 
de minute, Smith a luat un 
start puternic șj a condus cu 
3—0. Năstase a redus din han
dicap : 1—3, dar, în continuare,

ROMÂNIA - S.U.A. 1-1
® Astăzi, se
americanul, cu un joc fără gre
șeală la fileu, s-a detașat la 
5—2. Ultimul ghem, în care la 
servici a fost Năstase, a fost 
foarte disputat. Condus cu 
30—0, românul a egalat, ca ur
mare a unor atacuri reușite la 
fileu. Apoi a fost egalitate la 
40, victoria revenindu-i cu 6—2 
în prelungiri lui Smith.

Setul al treilea a fost un set 
al „breakurilor", Smith realizînd 
4, iar Năstase 3. După ce fieca
re dintre cei doi tenismeni a 
cîștigat cîte trei ghemuri, Stan 
Smith s-a desprins nesperat de 
ușor și, adjudeeîndu-și trei ghe
muri la rind, a terminat învin
gător cu 6—3.

Au intrat apoi Pe terenul de 
joc Ion Țiriac și Tom Gorman. 
In primul set, inițiativa a apar
ținut jucătorului american, care 
a condus cu 1—0, 3—1, 4—2, și 
5—3, ciștigînd cu 6—4, după 
45 de minute. In setul următor, 
Gorman s-a impus din nou prin 
precizia jocului la fileu și și-a 
adjudecat victoria cu 6—2. Se 
părea că tînărul tenisman ame
rican va obține un succes facil. 
Dar „veteranul" echipei noas
tre, acest minunat exemplu de 
dîrzenie, care este Ion Tiriac, 
nu a acceptat ideea înfringerii 
și etalînd rezerve fizice nebănuite 
a produs o senzațională răsturna
re de scor. In numai 35 de mi
nute, Țiriac a cîștigat setul trei, 
la capătul unei lupte pasionan
te, în care a fost superior valo
rosului său adversar. Cei doi 
jucători au avut conducerea pe 
rînd pînă la scorul de 4—4, un
de românul, jucînd fără gre
șeală, s-a desprins în cîștigător 
cu 6—4. începutul setului patru 
a fost, de asemenea, favorabil 
tenismanului român. El a con
dus cu 2—0 (ca urmare a unui 
break in cel de al doiiea ghem) 
și, datorită unui joc bine ori
entat tactic, s-a distanțat con
tinuu: 3—1 (un nou break), 
4—1, apoi 5—3. Ultimul ghem

va disputa proba de dublu
este dramatic : americanul con
duce cu 40—15, dar este egalat 
la 40, apoi arc din nou avantaj, 
însă Țiriac reușește două mingi 
extraordinare cu care infringe 
rezistența tenacelui său ad
versar : 6—3 și egalitate la se
turi : 2—2.

Setul decisiv începe într-o at
mosferă de mare tensiune. Ser
vește Gorman, dar Țiriac, ca 
urmare a unor retururi foarte 
bune, are avantaj: 1—0. Ripos
ta americanului este promptă 
și, ciștigînd două ghemuri con
secutive, el ia conducerea cu 
2—1. Este un nou moment difi
cil, ultimul, căruia tenismanul 
român îi face față cu succes. 
Profitînd de faptul că servicii
le lui Gorman nu mai au ace
eași tărie, Țiriac atacă decisiv 
prin „passing—shoturi" care-1 
pun în vădită dificultate pe ad
versarul său. Ca urmare a unui 
joc variat, Țiriac obține doua 
breakurj consecutive și preia 
conducerea cu 5—2. In ultimul 
ghem, Gorman încearcă impo
sibilul, dar tenismanul român, 
parcă mai proaspăt ca oricînd 
în acest meci luptă exemplar 
pentru fiecare minge. El condu
ce cu 15—0 și 30—15, dar este 
egalat de fiecare dată. Un smeci 
necruțător îi aduce lui Țiriac 
situația de mecibol: 40—30. Cu 
un ultim efort, în aplauzele en
tuziaste ale publicului spectator, 
Țiriac cîștigă punctul victoriei. 
Scor final : 4—6, 2—6, 6—4, 
6—3, 6—2 pentru Ion Țiriac 
eare, prin această splendidă vic
torie, face ca pasionanta luptă 
pentru cucerirea „Salatierei de 
argint" să rămînă în continua
re deschisă.

★

Conform programului, astăzi, 
de la orele 13,00, se va disputa 
proba de dublu în care perechea 
Ion Țiriac — Ilie Năstase va în- 
tîlni cuplul Stan Smith — Van

Dillen. înaintea începerii acestei 
partide, la orele 12,30 se va 
desfășura festivitatea de pre
zentare a echipelor.

A
După disputarea primelor do

uă prooe de simplu, Ion Țiriac 
a făcut următoarea declarație: 
„Meciul este acum deschis. 
Froba de dublu va avea un rol 
primordial. Nu am intrat în pa
nică cînd eram condus de Gor
man cu 2—0 la seturi. Nicioda
tă nu mă consider înfrint înain
te de a se juca ultima minge. 
In seturile trei și patru l-ani 
studiat bine Pe Gorman și 
mi-am dat seama că nu mai are 
aceeași eficacitate in servicii. 
Buna pregătire fizică mi-a Per
mis totuși să-l infrîng pe tină- 
rul american".

La rîndul său, prof. Ștefan 
Georgescu, căpitanul nejucător 
al echipei noastre, a spus : „Ți
riac s-a Întrecut pe sine. El a 
făcut un adevărat tur de forță 
pentru a smulge victoria lui 
Gorman, la capătul unUj meci 
în care și-a etalat tot talentul, 
dublat de o mare voință. Năs
tase nu a fost în zi bună, în 
schimb Smith a jucat la adevă
rata lui valoare".

Căpitanul nejucător al forma
ției S.U.A., Dennis Ralston, a 
declarat următoarele : „Năstase 
a jucat sub posibilitățile lui. 
Țiriac, cu experiența sa recu
noscută, a Știut să profite de e- 
rorile tactice comise de Gor
man, reușind o neașteptată, 
dar spectaculoasă, egalare a 
scorului. Dacă vom eîștiga pro
ba de dublu, fără îndoială, vom 
păstra cupa".

Printre altele Stan Smith a 
spus : „Năstase nu s-a arătat 
într-o formă corespunzătoare. 
EI a jucat bine la Wimbledon și 
la Forest Hills. Primul set a 
avut o importanță deosebită. 
Cîștigîndu-1, am căpătat o mare 
încredere în mine".
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