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P.C.R. SI AL CONSIL

I
Toate organizațiile de partid, toate colectivele

de muncă își pun la temelia activității:
A

Imperativ la ordinea zilei;

Dcncticlarll
și constructorii

sâ acționeze cu toutn
fermitatea pentru

realizarea exemplara
a investițiilor

Realizarea exemplară a in
vestițiilor prevăzute în uni
tățile din cadrul municipiului 
nostru se impune ca o sarci
nă 
tru 
oii 
re,

de acută însemnătate pen- 
comitetele oamenilor mun- 
din întreprinderi și șantie- 
pentru organizațiile de par

tid. Datoria acestora este de a 
acționa în comun, cu toate for
țele și mijloacele pentru a de
termina executarea și predarea 
la termen a obiectivelor 
mice și social-culturale 
concură la amplificarea 
dernizarea potențialului 
trial, la îmbunătățirea 
țiilor sociale ale 
muncii.

Analiza modului în care se 
materializează aceste cerințe, 
relevă, după primele trei tri
mestre, concluzii importante. 
Centrala cărbunelui a realizat 
în această perioadă 77,2 la su
tă din planul anual de inves
tiții, depășind cu 8,5 la sută 
prevederile perioadei. Tot la 
acest beneficiar planul de pu
nere în funcțiune s-a îndepli-

econo- 
care 

și mo- 
indus- 
condi- 

oamenilor

nit în proporție de 102,4 la su
tă. Sînt realizări pozitive care 
atestă creșterea răspunderii și 
preocupărilor compartimentului 
de specialitate din cadrul cen
tralei pentru punerea în func
țiune la termen sau în devans 
a obiectivelor. In același mod 
pozitiv trebuie apreciată și ac
tivitatea Grupului de șantiere al 
T.C. Deva, unde colectivele de 
constructori, în frunte en comu
niștii. depun eforturi susținute 
pentru executarea și predarea 
la termen a locuințelor.

Asemenea elemente pozitive 
nu caracterizează însă toți be
neficiarii și șantierele din Va
lea Jiului. Situația încheiată 
după 9 luni atrage serios aten
ția asupra rămînerilor în urmă 
de la „Viscoza" Lupeni. Aici s-a 
realizat pînă acum numai 5,3 
la sută din planul anual de 
investiții și numai 1.8 procen-

A). VASIU

(Continuare în pag. a 4-a)

BUCURIA

cu omenească deta- 
destinul Cine ești 

Cine este el ? 
intîlnim. ne ur

Orașul: spațiul în care o- 
mul, firește, anonim în majo
ritatea cazurilor, se identifică 
cu semenii lui. Omul trece, 
se amestecă in mulțime, exis
tența sa devine implicit o 
minusculă entitate în această 
masă de oameni. Om — o- 
raș! E omenesc să muncești. 
E omenesc să te plimbi. E 
omenesc să te bucuri. Să rizi, 
să iubești, să fi trist. Așa 
cum e bine, să trăiești, să-ți 
urmezi ceea ce numim de o- 
bicei 
șare
dumneata ? 
Trecem, ne 
măm calea. Cine ești dum
neata, omule ? Omule cu ser
vietă. cămin, copii ? Omule 
care muncești, n-are impor
tanță unde. Dar, ieri, sau 
cine știe cînd i-am văzut pe 
El. Viața lor este o adevărată 
fabulă pentru acel ce caută 
fabule.

— M-am hotărit. Mihai ' Și 
eu și ortacii mei, ne-am ho
tărit cu toții.

— Și noi Ștefane 1 Ideea lui 
Cojocaru e grozavă Așa ini
țiativă mai zic și eu. De azi...

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU,

de partid și de stat
a avut loc

Deschiderea Tîrgului
Internațional București

prezența tovarășuluila
Nicolae Ceaușescu a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 

loc 
edi- 
Bu-

din 
nou

luni, 16 octombrie, a avut 
inaugurarea celei de-a Il-a 
ții a Tîrgului Internațional 
curești.

Complexul expozițional 
Piața Scînteii cunoaște din
efervescența marilor manifestări 
internaționale cu caTacter eco
nomic. Prezența la tîrg a 20 de 
state, din patru continente ale 
lumii, demonstrează larga ade
ziune de care se bucură aceas
tă prestigioasă manifestare a 
tehnicii mondiale găzduită de 
țara noastră.

Ediția a 11-a a Tîrgului Inter
național București are un pro
fil bine definit, fiind axat pe 
prezentarea de produse din do
meniile mașinilor-unelte, meca
nicii fine, electronicii și 
lectrotehnicii, energeticii
metalurgiei, ramuri de interes 
major ale oricărei economii na
ționale moderne.

Prin numărul mare al 
zanților, 943 de firme, de 
hotare cu 215 mai multe 
prima ediție inaugurală,
prezența unui mare număr 
specialiști și oameni de afaceri, 
Tîrgul de la București se afir
mă ca un centru de confrunta
re a realizărilor din domenii im
portante ale tehnicii contempo
rane.

In același timp, el ilustrează 
în mod convingător dinamismul 
economiei noastre, succesele 
obținute de industria construc
toare de mașini, care realizează 
o gamă variată de produse, în 
pas cu cuceririle pe plan mon-

conomică industrială, specialiști 
din numeroase țări ale lumii.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri^ai corpului 
diplomatic.

La festivitate asistă, de ase
menea, un mare număr de co
respondenți și trimiși speciali ai 
presei de peste hotare.

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducător! 
de partid și de stat, oaspeții de 
peste hotare ai fost întîmpi- 
nați la sosire de Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca- 
pialei, Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministru al comerțului exterior, 
și Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț, care 
le urează un călduros bun ve
nit,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută pe șefii delegațiilor gu
vernamentale de peste hotare, 
sosite cu acest prilej în Capi
tală i M. A Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Jan Gregor, vi
cepreședinte al Consiliului do 
Miniștri al R.S. Cehoslovace, 
dr. Kurt Fichtner, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, Jozsef Biro, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.P. Ungare, Wlodzimierz Lej- 
czak, ministrul industriei grele 
din R.P. Polonă, pe reprezen
tanții celorlalte state participan
te Ia tîrg, pe șefii misiunilor 
diplomatice.

e- 
și

Ion
Ion

expo- 
peste 
ca la 

prin 
de

Emil
Paul

Pa-

Pățan,
Andrei, 
de asemenea, 
P.C.R., ai Con-

(Continuare tn oag a 4-a)

de

120 tone cărbune

„a* 
noua capacitate de 
a minei — de cir- 
mai mare decît cea

DECEMBRIE^

Producție 
record

Ziua de vineri, 13 octom
brie, a însemnat zi de pro
ducție record pentru ortacii 
șefului de brigadă COSTA- 
CHE ZAHARIA din cel dinții 
abataj frontal al celei mai ti
nere mine din bazin — Llve- 
zeni. Producția de 400 tone 
cărbune extrase în acea zt 
au însemnat cea mai înaltă 
cotă de productivitate 
tinsă" la 
producție 
ca 1,5 ori 
obișnuită.

La cele
extrase pînă ieri peste plan 
la exploatarea minieră Live- 
zeni, alături de frontaliștii 
conduși de Costache Zaharia, 
au contribuit șl cele două 
brigăzi de mineri conduse de 
CONSTANTIN PELOIU (1 ml 
avansare peste plan la deca
dă) și GHEORGHE LIȚCAN, 
angajate în pregătirea grab
nică a viitoarelor capacități 
de producție ale minei — pa
nourile II și IV ale blocului 
6.

cum e ea
Alții, cei mai mulți, nici 

măcar n-au timp să-i observe. 
Nu sînt unicate. Doi mineri 
în drum spre casă unde-i aș
teaptă nevestele, copiii. Un 
dialog. Zîmbetul cu care-și

INSTANTANEU
MINERESC

îmbracă spusele are măreția 
unui edificiu veritabil. Vezi ?! 
Iși zimbesc! — pare să insi
nueze cineva. Pentru ei căr
bunele, rodul adîncului, al 
transpirației și al mîinilor, 
are dulceața zahărului. Pen
tru Ștefan Ghioc 
Cosma de la mina 
tru toți oamenii 
cărbunele e cer, e 
ne, e viață, 
Gîndul lor de 
inițiativa lui 
caru : „Brigadă 
ție și educație !“ 
orta' ilor, un cor 
remarcat cu o energie subli
mă. Dialogul poate fi de azi,

și Mihai 
Dilja, pen- 
adîncului, 

apă, e pii- 
dacă

a
Ion 
de produc- 

— e gîndul 
ce se face

vreți, 
prelua
Cojo-

intilnit oriunde în Vale, Vrei 
nu vrei îl auzi. „Și noi !... Și 
ei, desigur!..." Este un sem
nal special. Inițiativa a in
trat în elementul ei, în am
ploarea ei, a tradiției mine
rești. In abataj, pe stradă, în 
autobuz, pîlnia urechii prinde 
aceleași vorbe : „Și noi, de
sigur 1" Credeți-i. Pământul 
e,rotund, dar știe el de un
deva că... Știe, dar nu vrea să 
spună. Azi 1 500 de „cobo- 
rîtori" ai pământului. 1 500 
de „fețe negre" spun un DA 
cum numai minerii știu să 
spună.

Iată, din nou orașul. Ște
fan Ghioc și Mihai Cosma sînt 
la colțul blocului. Iși string 
mina. Atît Nimic altceva. Ca 
ei sînt mulți: mii de oa
meni ai adîncului. Gîndul de 
azi e faptă mîine ’ In capătul 
scării așteaptă un copil : poa
te Marius, poate Ștefan, unul 
din fiii lui Ștefan Ghioc I-a 
întins un mar. Și copilul se 
bucura de darul 
Se bucura.

Și numai atît : se bucura 
ca și omul care îl dăruise 1

Dem. D IONAȘCU

minerului.

780 ton® peste plan 
după o jumătate de lună

Vrednicul colectiv al sectorului III Lonea a reușit să ra
porteze depășirea sarcinilor de pian, pe perioada 1—15 oc
tombrie, cu 780 tone.

Acest merituos rezultat este urmarea firească a efortu
lui îngemănat depus de pricepuții mineri care compun for
mațiile de lucru din cele trei frontale din sector, în care 
extrag cărbune brigăzile conduse de loan Cojocaru (au ex
tras în perioada respectivă un „plus" de 308 tone cărbune 
rezultat al sporirii randamentului planificat în abataj cu 530 
kg/post), Constantin Bîgu (98 tone peste plan și sporirea 
randamentului cu 180 kg/post) și Ioan Baciu (40 tone peste 
plan și sporirea randamentului cu 60 kg/post).

Este remarcabil șl succesul obținut de brigada de pre
gătiri din sector condusă de Gherasim Futo, care a depășit 
sarcina de avansare planificată pe aceeași perioadă, în ga
leria de deschidere a noului orizont 460, cu 1,5 ml.

dial. Totodată, Tîrgul de la Bu
curești reprezintă o expresie 
grăitoare a participării Români
ei socialiste la diviziunea in
ternațională a muncii, la dez
voltarea colaborării și cooperă
rii economice cu alte țări.

Ora 10. La festivitatea inau
gurării sosesc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Sînt prezenți tovarășii 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
NIculescu-Mizil, Gheorghe
nă, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu,Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Va- 
sile Patilineț, Ion 
Stănescu, Ștefan 
Dincă. Participă, 
membri ai C.C. al 
siliuluf de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai departamente
lor economice șl ai centralelor 
industriale, ai unor uzine și mari 
unități, întreprinderilor de co
merț exterior, numeroși specia
liști.

Sînt de față șefii delegațiilor 
guvernamentale, reprezentanții 
statelor șl firmelor participante 
la această amplă manifestare e-

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit echipele 

de tenis ale S.U.A. și României participante 
la finala „Cupei Davis“

Președintele Consiliului
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 

, a primit, luni di- 
pe tenismenii Stan 

Tom Gorman, Erik Van 
Ion Țiriac,

Stat al 
România,
Ceaușescu, 
mineața, p
Smith,
Dillen, Ilie Năstase, 
pe ceilalți membri ai reprezen
tativelor de 
și României, care 
tat, la București, 
Davis".

La întrevedere 
Constantin Mitea 
lița, consilieri ai

tenis, Alexandru Lăzărescu, 
secretar al federației.

Oaspeții au fosl însoțiți de 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul Statelor Unite ale Ameri- 
cii la București, precum și R. 
Colwell, președintele Federației 
de tenis din S.U.A., W. Woods, 
președintele Comitetului „Cu
pei Davis".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a între
ținut cordial cu conducătorii și 
membrii reprezentativelor de 
tenis ale Statelor Unite ale A- 
mericii și Republicii Socialiste 
România.

Felicitlnd pe jucătorii ame
ricani pentru performanța de 
a fi cîștigat „Cupa Davis" și 
pe tenismenii români pentru jo
cul prestat, pe membrii ambe
lor echipe pentru întrecerea lor 
sportivă de înaltă ținută, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că întîl-

nirea dintre reprezentativele 
celor două țări a servit cauzei 
prieteniei și înțelegerii între 
popoare. Președintele Consiliu
lui de Stat a manifestat 
ța ca întîlnirile pentru 
Davis" din ultimii ani 
echipele celor două țări 
prezinte începutul unei 
borări mai strinse în domeniul 
sportului, în cadrul bunelor re
lații statornicite între România 
și S.U.A.

Oaspeții au adresat 
miri călduroase pentru 
litatea de care s-au 
pentru condițiile în 
desifășurat întîlnirea 
S.U.A. — România.

In încheierea 
care s-a desfășurat într-o 
antă de caldă prietenie, 
ședințele Consiliului de 
s-a fotografiat în mijlocul 
menilor americani și 
al celorlalți oaspeți.

dorin- 
„Cupa 
dintre 
să re- 

cola-

„Cupei

tenis ale
și-au dispu- 

tinala

mulțu- 
ospita- 

buourat, 
care s-a 

de tenis

au participat 
și Mircea Ma- 

președintelui 
Consiliului de Stat, precum și
Constantin Mateescu, preșe
dintele Federației române

S.U.A.

NOI ELEMENTE STIMULATIVE

Dilja,
relatat următoarele :ne-a

ÎN SALARIZAREA MINERILOR
Ca o primă măsură adoptată in urma indicațiilor secre

tarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului, se 
înscrie, după cum se știe, aceea a îmbunătățirii salarizării 
minerilor în vederea cointeresării lor în sporirea continuă a 
producției de cărbune. Pentru obținerea unor amănunte în 
acest sens am avut o convorbire cu tov. OTTO HOGMAN, 
șeful serviciului plan și analize economice de la mina 
care la solicitarea redacției,

— Conținutul stimulativ al 
măsurilor de salarizare adopta
te, constă dintr-o mai echitabi
lă repartizare a cîștigurilor pe 
membi ii formației de lucru, în 
raport eu efortul depus. Astfel, 
pentru stimularea realizării li
nei cantități suplimentare de 
cărbune și creșterea eficienței 
formei de salarizare în ' acord 
progresiv, s-a trecut la majora
rea treptelor de progresivitate 
cu 5 la sută. Mai concret în ca
zul realizării sarcinilor de plan 
pînă în proporție de 100,5 la 
sută se aplică o majorare a 
cîștigului cu 15 la sută, iar în 
cazul îndeplinirii sarcinilor de 
plan cu peste 100,5 la sută se 
aplică o majorare a cîștigului 
cu 20 la sută. Sînt îmbunătă
țiri, am putea spune esențiale,

mult 
și de 

ele-

exprimă odată mai
i conducerii de partid 

pentru mineri. Un
: nou, .deosebit de important, 
stabilirea cîștigului a

|j|
HO

întrevederii, 
ambt- 

pre
stat 

tenis- 
românf,

Semnul de carte
In urmă cu un an, am bătut cu pasul, intr-o zi toridă 

de august, vreme de aproape 14 ore, traseul turistic dintre 
cabana Obîrșia Lotrului și stațiunea balneo-climaterică 
Păltiniș. In poieni Întinse, cu iarbă grasă, proaspătă, nes- 
firșite turme de mioare pășteau în voie, absente la undele 
sonore care transmiteau o aprigă partidă de fotbal. In locul 
fluierului de dezmierdat oițele, un cioban tinerel strîngea 
la piept tranzistorul Electronica. Era transpus complet în 
atmosfera fierbinte a stadionului, își modula stările afecti
ve după situația din teren, se extazia pentru echipa

—v—wr

care 
grija 
stat 
ment 
în :
fost adus prin acea prevedere 
care înlesnește 
normei de lucru 
efectivul realizat, 
brigăzii 
plasarea 
muncă.

lor de mineri o constituie 
ducerea normei pentru munci
torii noi angajați incluși în 
brigadă cu 40 la sută în prima 
lună, 30 la sută în cea de-a do
ua și 20 la sută în cea de-a treia 
lună de la angajare. Concomi
tent ou aceasta, și muncitorii noi 
angajați care lucrează în subte
ran, în regie, 
salariu tarifar 
trei luni.

beneficiază de 
integral timp de

măsură aceste

i

I

recalcularea 
în funcție de 
atunci cînd 
putut asigura 

completă a

— In ce 
îmbunătățiri răspund dezi
deratului de a stimula per
manentizarea cadrelor, do
rinței de calificare in me
seria de miner ?

nu j s-a
locului de

noilor an- 
de ase-

— In privința 
gajați s-au adus 
menea îmbunătățiri esenți
ale. La ce Se referă concret 
acestea ?

— Intr-adevăr, una din mă
surile ou efect stimulativ peru 
tru asigurarea stabilității cadre-

Le-— Dacă pînă la aplicarea 
gii nr. 12/1971 stagiile minime 
de vechime pentru încadrarea 
și promovarea în categorii 
perioare, a muncitorilor 
subteran, erau de 4—5 
odată cu aprobarea acestei

su- 
din 
ani, 
legi

Convorbire consemnată de 
Ion MUSTAȚĂ

(Continuate în pag. a 4-a)

preferată. Acolo, departe de lume, ciobanul nu mai e singur 
cu mioarele lui.

Și, tot într-o zi toridă de august, a acestui an, m-am 
aflat pe un superb traseu turistic din Făgăraș, intre caba
nele Valea Simbetei și Podragu. Drum lung, de aproape 10 
ore. In depărtare, cit vezi cu ochii, in stingă și în dreapta — 
piscuri abrupte, de pe care nu lipsește, insă, vegetația Pe 
unul am făcut un scurt popas. In apropiere, rezemat de-o 
stincă, și nu de tradiționala bîtă, un ciobănel, care nu a- 
vea mai mult de 17 ani, era cufundat în lectură. M-am a- 
propiai și i-am dat binețe Mi-a răspuns bucuros de a mai 
schimba o vorbă cu cineva. M-am interesat ce citește. „O- 
mul invizibil". „Ai citit și alte cărți?" l-am întrebat. „Multe : 
„Moromeții", „Povestea unui om adevărat", „Mizerabilii" și- 
îmi place mult să citesc". „De ce n-ai continuat ,școala ?“ 
„Trebuia să stea cineva și la ai..."

La plecare, mi-a oferit o floare de colț din cartea pe care 
o citea . „De ce o ții în carte ?“ „Să nu uit la ce pagină am 
rămas". „Deci, este un semn de carte?" „Da". „Și n-ai să 
uiți unde ai rămas ?" „Sînt exact la pagina 200. Mai am 
asemenea semne și in alte cărți..."

In Retezat, la aproape 2 000 m înălțime, un ciobănel citea 
„Omul invizibil". Drept semn de carte folosea o jloare de 
colț pe care a făcut-o cadou unui turist. Acolo, sus, departe 
de lume, ciobanul nu mai e singur. Are alături prieteni 
devotați: cărțile.

Dan VII ANCE ANU
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FOTBAL, 
DIVIZIA

@ Admirabilă — „lecția" de 
voință și devotament lață de 
culorile tricolorului românesc, 
servită de Ion Țiriac. în ulti
ma zi a finalei „Cupei Davis“! 
Memorabil — discursul său la 
festivitatea de premiere 1 
g; Jiul—lider în campionatul 
diviziei A1 O bucurie fără 
precedent inundă inimile sus
ținătorilor echipei din Valea 
jiului. Mulțumiri — din par
tea tuturor acestora — antre
norului Ștefan Coidum care a 
„croit", în timp record, o e- 
chipă capabilă să răstoarne 
întregul calcul al „probabi
lităților" și s-o situeze acolo

NOTE PE 
PORTATIV

unde i-e locul, în vîrful pira
midei 1 @ Minerul Lupeni și 
Știința Petroșani au cîștigat, 
ambele, acasă (3-0 și 1-0) © 
lin interviu de înaltă ținută 
semnează scriitoarea Sânziana 
Pop (în „Luceafărul" nr. 42). 
interlocutorul : ton Țiriac © 
„îmi pare rău de Tamango și- 
m; vine să-I și cîrpese. Să mă 
ia benga, Rică, dacă n-am pen
tru tine sentimente ași și așa" 
(Făuuș Neagu, în „România 
literară" nr. 42) & Echipa de 
ioiba) a Albaniei sosește la 
26 octombrie la București © 
Citiți, în „Sportul" nr. 7206, 
articolul „Arbitrul Ștefan Con- 
sfantinescu și-a primit răspla
ta meritată..." (pe „tema" ce
lor tentați să facă din sport 
o sursă de căpătuială, de pro- 
tifuri oneroase — printre al
tele aflăm că acest „arbitru" 
a pretins fostului antrenor al 
echipei de rurjbi Știința Petro
șani — Theodor Radulescu — 
1000 lei pentru a ciștiga par- 
fida Farul — Știința, anul tre
cut !) @ Dacă, duminică. Jiul 
scoate un „egal" la Craiova 
și Dinamo nu reușește să 
„treacă" de Rapid, lideră va 
rămîne, în continuare, tot e- 
chipa lui Ștefan Coidum. 
„Mergem" pentru cel puțin un 
punct la Craiova 1

Nu mai tîrziu decît în cam
pionatul trecut, întîlnirea din
tre cele două echipe care, du
minică, au furnizat... derby-ul 
etapei, constituia o partidă oa
recare, intre două „codașe" ce 
se tiran în anonimat. Dacă, în 
ce o privește pe C.F.R. Cluj, 
dincolo de victoriile pe care 
le-a oferit Jiului „pe tavă" 
(prin autogoluri) se întrezărea 
un puternic reviriment în vii
tor — să ne gîndim doar Ia fap
tul că Petrescu, M. Bretan și 
ceilalți vădeau mari posibilități 
valorice — nimic nu ne îndrep
tățea, anul trecut, să pronosti
căm un posibil salt spectacu
los al Jiului. Și a revenii, la 
începutul acestui campionat, Ia 
„cîrma" Jiului, antrenorul Ște
fan Coidum, un tehnician re
marcat prin perseverența cu 
care își „construiește" rezulta
tele. Ștefan Coidum a relansat 
Jiul. Nu numai atit : Ștefan
Coidum. începînd prin a re
structura „schema" Jiului, a dat 
teamului jiulist tocmai ceea ce 
îi lipsea : încrederea deplină în 
forțe, optimismul care s-o con
ducă Ia înfrîngerea oricăror ti
morări. la abordarea cu maximă 
încredere a oricărei partide. 
Urmarea : după etapa a Vll-a, 
Jiul a preluat conducerea plu
tonului echipelor de divizia A, 
cu un punct avans față de prin
cipalele sale urmăritoare (șl 
dacă mal era și punctul „ofe
rit" Petrolului !)...

Duminică, pentru a ajunge în 
poziția în care se află, Jiul tre
buia, în primul rînd să cîștige 
(și spre a confirma bunele re
zultate din ultimul timp) și apoi 
să beneficieze de aportul „ne
precupețit" al... Stelei (cum a- 
minteam in avancronica meciu
lui) la Bacău. Viorel Năstase, 
centrul atacant al Stelei și-a 
onorat numele și cînd tranzis- 
toarele ne-au anunțat că, Ia Ba
cău, meciul s-a terminat la e- 
galitate, Jiul deja avea „în bu
zunar" locul 1. Și spre a nu 
pierde ocazia mare ce 1 s-a ivit 
dintr-odată, Jiul și-a masat ad
versarul în careu, i-a măcinat 
cu insistență forțele, determi- 
nîndu-1 să se încline fără drept 
de apel. Și astfel, PE PRIMUL 
LOC, LA ORA ACTUALA, ÎN 
DIVIZIA A SE AFLĂ ECHIPA

JIUL. Bravo, băieți 1 Ne-ați a- 
dus o mare satisfacție. Ne-ați 
produs cea mai mare bucurie 
(fotbalistică !) a ultimilor ani. 
Felicitări și., să vedem ce fa
cem la Craiova I „Nea Fane" 
(Ștefan Coidum) cunoaște jocul 
universitarilor din Bănie, mai 
mult decît oricine. Dacă veți 
juca cel puțin ca la Arad, co
tele Jiului... vor staționa pe po
diumul de onoare. Așa să fie 1

® JIUL : Ion Gabriel
— Georgescu, Tonca, 
Ștocker, Naidin — Na
ghi, Libardi — Stan, 
Rozsnai, Stoian, Mul- 
tescu.i

® C. F. R. CLUJ : 
Gadja — Lupu, Ro
man, Szdke, Dragomir
— M. Bretan, Cojoca
rii (Penzes) — S. Bre
tan, Țegean, Adam, 
Petrescu (Vișan).

atacant,ilor jiuliști, dereglîndu-le 
oarecum „tirul". Au mari pri
lejuri de a majora scorul (în 
minutele 13, 20, 24, 37 și 42), 
în această perioadă de joc a- 
vîntat, lucid, bine construit și 
cu dezinvoltură susținut : Rozs- 
nai, Stoian și Mulțescu.

După pauză, în aceeași con
junctură dar cu stimulentul „e- 
galului" de la Bacău în inimi, 
jiuli.știi sparg speranțele într-un 
pune t ale ceferiștilor, înscriind, 
in min. 62, cel dc-al doilea 
punct : același Stocker execută 
o lovitură liberă indirectă, din 
„zid" mingea ajunge la Rozsnai 
care, nestingherit, își majorea
ză ..zestrea" la 6 goluri, aducînd 
liniștea totală în tabăra Jiu
lui. Pînă în final, în nota de to
tală dominare jiulistă, mai ra
tează Rozsnai, Mulțescu, Naghi 
și Stoian... Și — cam atit. Cine 
s-a remarcat ? Toți. întreaga e- 
chipă. Felicitări !

A arbitrat, cu unele mici e- 
rori, Al. Pîrvu — București.

V. TEODORESCU

Min. 5 : Rozsnai reia în 
poartă, de aproape, și 
deschide scorul... E 1—0 
pentru Jiul, dar „totul" 
nu se va opri aici 1

FOTO : Ion LICIU

Rezultate tehnice

cea de-a
Vll-a

etapă...

Jiul Petroșani — C.F.R. Cluj 2—0
Dinamo București — Steagul roșu 1—0
S. C. Bacău — Steaua 2—2
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 4—3
Rapid — Petrolul 1—0
Farul — „U“ Craiova 1—0
„U“ Cluj — Sportul studențesc 1—0
U.T.A. — C.S.M. Reșița 2—1

CLASAMENTUL

Flcciai „caliciilor...
...s-a disputat, în lipsa unor 

alte posibilități pe terenul 
din Aninoasa. Echipele de t<- 
neret-rezerve ale celor două 
„leamuri11 divizionare s-au 
angajat, de la începui, într-un 
meci de uzură dîrz disputat, 
presărat cu multe , faze spec
taculoase.

Echipa Jiul a dominat mai 
mult, mai Intens, a căutat să 
se Impună mai categoric (și 
avea ocazia), dar terenul greu 
și graba în acțiuni a „înain- 
tSrii" a privat echipa de un 
scor mai consistent.

Prima repriză a fost Ia dis
creția gazdelor. De altfel, șl 
cele două goluri cu care Jiul

a cîștigat au fost marcate în 
această perioadă. Autori: Ur
meș și Peronescu. La relua
re, deși insistă, jiuliștii nu 
mai înscriu, dimpotrivă per
mit oaspeților să reducă din 
handicap, prin V. Ionescu 
(din penally). De notat că și 
Urmeș, reintrat în formație 
după „lichidarea" suspendă
rii, a ratat o lovitură de la 
11 ml

Jiul a jucat în următoarea 
componență : Catona I - 
Cătuț, MATEI POPESCU, 
Gruber. Catona II — ARUN- 
CUTEANU. MIHAI MARIAN 
— Peronescu, Urmeș, Cotor- 
mani, Făgaș (Caramalis).

de gol" 
al Jiului

Cum a fost meciul de dumi
nică ? Să-l rememorăm...

..Jiul începe în forță, terenul 
greu (foarte greu chiar) nu-i 
„sperie" pe elevii lui Ștefan 
Coidum și fazele de poartă se 
succed cu o repeziciune ne
așteptată. In min. 1, Stoian de
marează pe stînga și centrează 
scurt la Rozsnai, încolțit de 
Roman și Dragomir, deși Mul
țescu, singur, aștepta... In min, 
2, Mulțescu execută un dri
bling lung, pasează la Rozsnai, 
care e derutat... de noroi pen
tru ca, peste trei minute doar, 
după ce Stocker și-a trimis pri
ma „bombă" spre poarta lui 
Gadja, Rozsnai să înscrie, cu 
siguranță și... fără reproș. E 1-0 
și Jiul Insistă în continuare. Jo
cului aspru — rezultat al unei 
angajări totale, fără menaja
mente, din partea ambelor e- 
chipe — i se adaugă, din ce în ce 
mai mult, dificultățile terenu
lui. Noroiul joaca mari Ieste

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALĂ C

1. JIUL 7 4 2 1 12— 8 10
2. S. C. Bacău 7 4 1 2 12— 7 9
3. Dlnamo 7 4 1 2 12— 9 9
4. Farul 7 4 1 2 6— 8 9

5-6. Steagul roșu 7 3 2 2 9— 2 8
5-6. Steaua 7 3 2 2 14— 7 8

7. C.F.R. Cluj 7 4 0 3 7— 5 8
8. Petrolul 7 3 2 2 4— 5 8
9. „U“ Craiova 7 3 1 3 13—13 7

10. U.T.A. 7 3 1 3 10—11 7
11. „U“ Cluj 7 3 1 3 7—15 7
12. F.C. Argeș 7 2 2 3 15—11 6
13. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 0 4 17—18 6
14. Rapid 7 1 2 4 3— 6 4
15. C.S.M. Reșița 7 1 1 5 6—14 3
16. Sportul studențesc 7 1 1 5 8—16 3

Etapa viitoare
Petrolul — Farul ; Rapid — Dinamo ; C.F.R. Cluj — „U“

Cluj ; „U Craiova — Jiul ; U.T.A. — S.C. Bacău ; C.S.M.
Reșița — A.S.A. Tg. Mureș | Steaua — Sportul studențesc ;
Steagul roșu — F.C. Argeș.

Recunosc mă fac categoric 
vinovat că. la început, atunci 
cînd l-am văzut, pentru pri
ma oară pășind in teren pe 
acest Rozsnai, un... purice, 
micuț dar agasant mi-a piș
cat inima. Ce va fi in stare 
să facă — mă gîndeam — a- 
cest fragil lujer de păpădie 
in fața unor apărători de A, 
cu talie și pretenții ? II pri
veam jucînd la „tineret" și 
nu puteam să-mi stăpînesc o 
teamă incipientă, că tînărul 
atacant băimărean nu va fi 
in stare să confirme promo
varea. Ce eroare ! Ochi nefor
mat — veți zice dumneavoas
tră ' Fie. Recunosc, nu bănu
iam că in această... gazelă — 
care mi se părea că va 
luată curînd de... vint 
crește, cu repeziciune de 
ladă un trunchi viguros, 
cercuri, concentrice de 
finețe și eficacitate, ce nu va 
putea fi așa ușor doborît de 
„securea" primei divizii...

Cine ești dumneata. Adal
bert Rozsnai ? De unde ai a- 
părut să dai finalitate „cursu
lui" Jiului ? Ce dorești ? Cum 
ai reușit după doar cîteva e- 
tape, să fii „pompat", vorba 
lui Eugen Barbu, în „națio
nala" României ?

...A împlinit, în 17 aprilie 
anul -urent. 20 de ani. 20' 
Nici mai mult, nici mai pu
țin. De cîți ani joacă fotbal ? 
Nu de mult. Categoric, nu 
demult. Acum trei ani, era 
doar, cel mai bun jucător 
al campionatului școlilor pro
fesionale. După doi ani de
vine golgeterul seriei a 11-a 
a diviziei B. ca înaintaș la 
Minerul Raia Mare. Apoi — 
drumul Petroșaniului și lan
sarea/ Marea lansare... După 
patru etape de joc eficient în 
prima divizie, iată-l pe Beta 
Rozsnai convocat de Angelo 
Niculescu la „lotul mare".

Excelent! Bra- 
Da, dar cum 
acest lucru, 
se explică i 

meu este, in 
determinat de 

Mulțescu".

Scor de forfait!
Receptivi la... neatașamentul puținilor specta

tori (care, în tot timpul desfășurării partidei, nu 
și-au încurajat echipa, dimpotrivă o apostrofau) 
localnicii, ca niște școlari silitori, au început să 
ne arate că au învățat bine lecția jocului pc 
teren propriu și au declanșat „forcingul" din 
primele minute ale partidei. In permanență, 
fundașii laterali Polgar, și Rus au ocupat pozi
ții avansate dînd posibilitate halfilor Cristache 
și Svedak să participe sau să organizeze în voie 
atacurile. Și, în felul acesta, pe tot parcursul 
meciului am asistat la o luptă între apărarea 
oaspeților și atacul gazdelor, pentru că balo
nul n-a prea ieșit din jumătatea de teren ară- 
dană. Echipa Gloria Arad, cu o apărare pe- 
netrabilă. a făcut totul pentru ca scorul să nu 
ia proporții. Și-atît. pentru că cele două vîrfuri, 
Matei și Barbu, n-au șutat decît de două ori pe 
spațiul porții, din cele 3—4 șuturi spre poartă.

Pripeala, imprecizia șuturilor la poartă și 
neinsistența continuă să fie carențele liniei de 
atac a luipenenilor. Este suficient să amintim 
că Liicuța (min. 20) Voicu (minutele 28 și 53), 
Cotroază (min. 55) au ratat situații de gol oît... 
„roata carului" singuri Cu fostul portar al 
U.T.A.-ei, Weichelt.

Cele trei goluri au fost înscrise în felul ur
mător : în min. 34, Polgar centrează, Lucuța 
șutează puternic, portarul nu poate reține și 
respinge la... Cotroază care driblează un apărător 
apoi înscrie din apropiere, pe lîngâ portar :
1— 0 ; în min. 54, tot Polgar execută o lovitură 
de colț, preluată cu capul de Lucuța în plasă :
2— 0 și în min. 85, Cristache saltă mingea în 
careu, Lucuța o pasează cu capul la Șvedak iar 
acesta înscrie de la marginea careului.

Slab arbitrajul craioveanului Ioan Croitoru.
Minerul a aliniat formația : Purice — Polgar, 

Kelemen, Burdangiu, Rus — CRISTACHE, Sve
dak — VOICU, LUCUȚA, Cotroază, Moldovan 
(Turbatu min. 55).

Vasile MOLODEȚ

Pe merit I
Duminică Ia Lonea, am asistat la un verita

bil derby, care a opus Științei Petroșani, echi
pă situată în subsolul clasamentului, formația 
Minerul Motru liderul campionatului diviziei C.

Dar. diferența a fost, .numai în clasament. Ști
ința, jucînd foarte bîrtef'a vrut să ne convingă 
că cel mai bun de pe tbren cîștigă și nu... cel 
situat maj bine în clâbăment.

Oaspeții, cu o echipă viguroasă, ou o bună 
pregătire tehnică Și fizică, joacă de la început 
deschis, creînd situații bune încă din start. Ex- 
jiulistul Martinovici, după o suită de curse spec
taculoase. șutează de mai multe ori, din careu, 
pe lîngă bară.

Replica Științei c la fel de puternică. In min. 
12, reușește să înscrie prin Ștefan, care a reluat 
mingea respinsă de portar la șutul lui Grizea, 
dar arbitrul nu acordă golul, frustînd echipa de 
un gol perfect valabil (I!)

Meciul devine și mai dinamic. Rînd pe rînd 
David, Ștefan, Grizea pe de o parte, Martinovici, 
Georgescu pe de alta, ratează ocazii favorabile...

După pauză replica oaspeților scade. întărind 
defensiva și mizînd pe contraatacuri, aceștia 
permit Științei să domine majoritatea timpu
lui. După o suită de ratări, Alexandroni reușeș
te o pătrundere printre fundașii centrali, tră- 
gînd puternic pe jos, în plasă (min. 80), „stabi
lizând" balanța dreptății. In uralele de bucurie 
ale suporterilor, ia sfârșit o partidă în care stu
denții au dominat mai mult si au cîștigat pe 
merit.

Știința a aliniat următoarea formație : Berin- 
dei — Faur, ZĂVĂLAȘ, BURNETE, Rusii (min. 
85 Sandu) — GRIZEA, BITEA - ALEXAN
DRONI, Ștefan, Bulbucan, David (min. 80 Nă- 
dășan).

A arbitrat cu greșeli Ion Constantin din Pi
tești.

Ioan POPESCU

I
i ...Nu sînt un geniu, vă rog 
I să mă credeți 1 N-am astfel de 
I pretenții. Sînt un copii obiș

nuit. N-am decît 10 ani. 10 ani 
Își ceva. Poate sînt puțin talen

tat. Puțin, zic. Dar nu știu, z.ău 
dacă știu, ce talent am. După 

Icine să mă iau, spuneți-mi, vă
rog, dumneavoastră ? Pe cine 

Isă cred ? Pe mama 7 Pe tata ?
Pe tovarășa dirigintă? Pe to- 

Ivarășul profesor de engleză ?
Nu știu. Zău nu știu 1
Dacă aș ști... Ah, dacă aș ști, 

Icum aș persevera in direc
ția respectivă I Dar nu știu. 

IDupa cine să mă iau?.., Slați,
să vă povestesc. Nu sînt ge- 

Inial. Nici nu pot li. Sînt doar
un copil. Nici măcar precoce 

Inu sînt. Sînt un copil căruia
îi place să facă bine lot ceea 
ce face... Dar sînt pus să fac 

Iprea multe. Și nu pot I Cre- 
deți-mă că nu pot. Și nici 

I plăcere nu-mi fac toate obli
gațiile la care sînt supus. Pe 

Icine să cred că sînt formida
bil ? Pe mama ? Pe tata ? Pe 
tovarășa dirigintă? Pe tova- 

j rășul profesor de engleză ? 
I Pe dumneavoastră ? Pe cine ?

Să fac doar ce-mi place ?! Ar 
| fi bine. Dar cine mă lasă ?
I Cine ? Mama nu m-ar lăsa 
Iniei în ruptul capului I Tata, 

la fel. Toți la fel. Cică eu sini 
I foarte talentat și să le lac pe

toate. Sînt chemat peste tot. 
I Așteptat. Lăudat. Pedepsit... Dar

sînt și plictisit. M-am sătu- 
. rat. Sînt obosit. Dar n-o spun. 
I Tac. Tac, ce să fac! Dacă 
Iaude mama că nu mai vreau

. să merg la orele de vioară e 
I în stare să plece de la tata,

pentru că el, zice ea m-ar in
fluența. Ce să fac ? Eu îț 
vreau pe amîndoi, sînt părin
ții mei, îi iubesc deopotrivă 
de mult... Dacă ar auzi tata că 
am de gînd să renunț la lec
țiile de pictură, m-ar nenoroci. 
Nu m-ar mai primi acasă I Așa 
mi-a zis cînd l-am luat, luna 
trecută, așa, pc departe. Ce-aș 
face în acest caz ? Unde să lo
cuiesc ? Unde ? La tanti Mioa
ra ? îmi zice că tata e... așa 
și pe dincolo, și nu-mi con-

Mărturisirile 
unui copil 
„genial"

— MICROFOILETON —

vine! Dacă îndrăznesc să zic, 
la școală, tovarășei coman- 
dante că nu mai vreau să fac 
parte din clubul „Cutezăto
rii”, cine știe ce s-ar mai 
întîmplă ? Nu cutez. Tac. Tac, 
ce să fac ? Tac și mă duc la 
toate... Cum să am curajul să 
nu mă mai duc la meditațiile 
de engleză, cînd tovarășul 
profesor îmi spune că „merg" 
foarte bine și-o să fiu, cîndva, 
un adevărat „sir John"? Cum? 
Nu pot. La vioară sînt for
midabil genial, Bach ; la pic
tură o să ajung un al doilea 
Gericalilt, că știu să schițez 
cai verzi cu trei picioare, 
pentru engleză am aptitudini 
speciale și recit de parcă aș

fi „romanticul" Fred Flintsto
ne, la „Cutezătorii" trebuie să 
merg, că am picioare de ciu
tă și o perspicacitate ieșită 
din comun în exercițiile de 
orientare turistică. La toate 
sînt formidabil! Un geniu to
tal ! Nu există așa ceva, nu, 
știu că nu există. Eu sînt pri
mul I M-am săturat! Știu că 
nu e așa. Știu că se înșeală 
toți. Eu aș vrea să nu-i dez
amăgesc. Dar nu pot. Sînt și 
eu doar un copil. Am 10 ani. 
10 ani și ceva. De unde atlta 
geniu ? Spuneți-mi dumnea
voastră, acum, cinstit, că eu 
tot pe dumneavoastră vă as
cult mai mult, spuneți-mi ce 
să la ? V-am plictisit cu po
vestea asta a mea, dar m-ați 
provocat, mi-ați cerul să-mi 
deschid inima și să vă mărtu
risesc ce mă frămîntă. Asta e, 
acum știți ce mă frămîntă. Nu 
știți însă cum m-am descur
cat, totuși, pînă acum. Greu. 
Foarte greu 1 M-am prefăcut 
atent pe undeva, am mai ui
tat de unele lecții pe altun
deva, am fost pedepsit, am 
fost iertat, convins, învins... 
Ce să fac, spuneți-mi, tovară
șe antrenor, spuneți-’"! dum
neavoastră ce să fac ? Vă voi 
asculta integral. Numai un lu
cru vă rog. Dar vă rog 
mult acest lucru ! Să
nu mă îndepărtați de lîn
gă dumneavoastră. Să mă lă- 
sați să vin, în continuare, la 
fotbal. Mie tot fotbalul mi-e 
cel mai drag, tovarășe antre
nor. Spuneți-mi ce să fac, că 
nu sînt genial deloc, tovarășe 
antrenor ?....

V. DUNÂREANU
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Din colțul tribunei în Editura Stadion 
a apărut: 

„SPORT
SI MAFIA" >

De curînd. în traducerea lui 
Sebastian Bonifaciu și Aurelian 
Bremanu, a apărut, în Editura 
Stadion, o carte a „Americii 
amare și aproape de necrezut 
a sportului", intitulata „SPORT 
Șl MAFIA". Autorul ei, Lam- 
berto Artioli se dovedește un 
cunoscător pînă la minuție al 
„dedesubturilor scandaloaselor 
metode de corupție, de intimi
dare și de răzbunare care des
compun lumea hlpismului. a 
baschetului, a boxului (căruia 
îi esle dedicată toată partea a 
doua a acestei cărți) o lume 
— după cum afirmă însuși au
torul — care nu se poate lipsi 
de jocul pariurilor".

Volumul oferă cititorilor săi 
istorisiri de o veridicitate oa
re șochează, întîmplări care 
duhnesc de sudoarea acidula
tă a ringului, „poteci" întor
tocheate pe care mișună pun
gași susțecți, figuri josnice, 
exploatatori murdari, chiar a- 
sasini și victime. Există în 
carte un „tablou redat fără e- 
xagerări, voit, dizgrațios", ta
blou care se desfășoară în toa
tă „splendoarea" sa panora
mică. Autorul. Lamberto Artî-

oli, însuși afirmă că nu a dorit 
altceva decît a face o „prezen
tare nemilos de sinceră a ace
lui colț negru al Americii de 
ieri și de azi, în care escrocii 
și ucigașii... impun, cu gloria 
lor efemeră de jefuitori, pre
țul josnic al unui mod de via
ță facil în societatea bunăstă
rii și a consumului". Artioli iși 
povestește „documentația" în- 
itr-un mod original, intenți/O- 
nînd săi determine pe dirigui
torii din umbră ai afacerilor 
sportive de azi să creadă că 
au fost vizați doar gangsterii 
de ieri 1 Printre rînduri, însă, 
se subînțelege că de la „anii 
zbuciumați" de ieri și pînă în 
„epoca hippies-ilor" prea pu
ține „lucruri" s-au schimbat în 
acest domeniu, chiar dacă pre
sa americană de azi a devenit 
mult mai intrepidă în acțiunea 
de denunțare fără răgaz a ce
lor ce ofensează conștiința pu
blică a Americii, abuzând 
de libertate și disprețu- 
ind legea. Spicuim, Ia fn- 
tîmipl-ire. cîteva titluri foarle 
sugestive : „Un neprihănit prin
tre gangsteri", „Capcana Iul 
Floyd Patterson", „Banda de 
magnetofon spune adevărul". 
„Ori pierzi prin K.O., ori înoți 
pînă la New York", „Șeriful ii 
spune deținutului : du-te și a- 
poi intoarce-fe"...

Un volum scris alert, fără 
prețiozități literare care se ci
tește ușor și poate întregi ima
ginea lectorilor despre sportul 
capitalist.

V. IONESCU

„INSTANȚA1

Apar cîteva semne de înt 
bare : va confirma, va reuși, 
va da „în bară" ? Rezultatul 
testului: Rozsnai „s-a mișcat 
bine și va rămâne în vederi
le iraționalei", 
vo, Rozsnai!... 
a fost posibil 
Modest, Bela 
„Randamentul 
mare măsură,
colaborarea cu
Foarte adevărat. Bravo, Mul
țescu 1 Ai intuit că „omul de 
lingă tine poate deveni un 
adevărat, „cui" în „spinările" 
apărătorilor de A și l-ai aju
tat să devină. Rozsnai are, 
acum, 6 goluri la „activ". 6 
goluri în 5 etape. Peste aș
teptări... Ce dorești dumnea
ta, Rozsnai ? Ce și-ar putea 
dori, se deduce. Să confirme 
așteptările. Să depășească aș
teptările. Să mulțumească, 
cu vîrf și îndesat, antrenoru
lui Stefan Coidum pentru 
cinstea ce i-a făcut-o de a-l 
promova, de a-l susține și în
curaja, de a-i oferi... tricoul 
cu nr. 8 al lui Mulțescu („Gi- 
gi“ luindu-l pe 
Naidin).

Nu știu dacă 
ră selecționarea 
în „națională", 
dacă, acolo, pe 
cu A lead emile Sofia, 
se afla Mulțescu, cu 
gul acestuia debordant, Rozs
nai n-ar mai fi simțit tenta
tiva de a-l „servi" oricînd pe 
Dobrin. Și-ar fi venit și go
lurile... Dar nu-i nimic ! Rozs
nai va crește. La Jiul și la 
„națională". Fără doar și 
poate ! Avem, acum, o încre
dere mare în Rozsnai. N-o 
va dezminți. Ambiția îl ca
racterizează. Rozsnai va fi, 
cum se presupune, un al doi
lea Dumitrache, dar calea lui 
Dumitrache.de mai tîrziu îi 
e... străină. Să-l ajutăm pe 
Rozsnai să se înalțe. Să „de
terioreze" pie de stalurile de
fensive, să sfarme „l&cate", să 
înscrie goluri peste goluri) 
pentru Jiul...

Adrian CONDOR

I

►zzzzzzz/zzzz//zzz/zzzzzz///zz//zz/////z/zzz/z//////z/////z//z//z////z///z///////z/z/z?

fi

ba
cii 

mare cel al lui...
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Roes nai 
însă că 

August", 
lingă el 
driblin-
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Scuzați să iim, noi, spectato
rii, că ne spunem din nou pă
rerea, alegînd ca subiect același 
campionat județean de fotbal, 
în care se petrec multe, dar 
sînt văzute și înțelese... puține 
lucruri...

Se întîmplă (dar nu... e intîm- 
plare) uneori, ca la o decizie 
(corectă sau greșită) a arbitru
lui, unii jucători să protesteze, 
crezînd, după părerea dumnea
lor, că îl vor influența spre 
„binele" general al fotbalului. Ar
bitrul, însă, știe ce are de fă
cut.

Se întîmplă, in continuare, că 
jucătorii își ies din matca lor 
și iși arogă drepturi „ilicite", 
cum ar fi bruscarea arbitrului, 
neșliind că omul cu fluierul are 
pe lingă acest instrument și un 
pahar secret, in care sînt adu
nata toate picăturile comportă
ri) nesportive. Și continuă să-și 
facă datoria, ințelegind. prin 
fiecare sancțiune, să-i aducă pe 
turbulenți pe calea bunei com
portări, într-un prilej unde iair- 
play-ul e necesar ca aerul șl 
apa...

Se mai petrece, însă, că tur-

bulenții nu înțeleg nici „în re
priza a doua". Drept rezultat, 
la eforturile arbitrului de a Ie 
corecta comportarea, de a le 
vindeca indisciplina, acesta se 
alege ba cu o mină sucită, ba 
cu o îmbrîncitură, ba cu piedi
că, ba cu o lovitură la plex.

Urmează, după sfîrșitul parti
dei, iei de fel de plîngeri, re- 
clamații, contestații. Jucătorii 
necuviincioși (uneori lipsiți de 
„multe" cele care se însușesc 
în primii șapte ani de-acasă) 
sînt dați pe mina comisiei dis
ciplinare. Ceea ce ne-a sur
prins. determinîndu-ne să scriem 
aceste rînduri, e faptul că pe

teren situația se repetă, nesesi- 
zîndu-se nici un fel de îmbună
tățiri pe calea bunei compor
tări. Oare de ce ?

Las' că aranjez eu, la o bere, 
se precipita un astfel de turbu
lent, aflînd că va ajunge în 
„instanță".

De unde, concluzia : iată că 
unii, datori să facă disciplină, 
educație, beau bere. Alții, da
tori să mulțumească arbitrilor, 
beau și ei bere, că doar n-or 
face cinste, stînd fără pahar în 
față. Așa stînd lucrurile, ne 
întrebăm, e bună oare această 
„instanță" ?

SPECTATOR

Fără cuvinte
Desen : M. BARBU

VOLEI
In cadrul „Spartachiadei fe

telor", duminică dimineața s-au 
întîlnit, la stadionul „Jiul", e- 
chipele de volei ale liceelor 
din Vulcan și Petrila, școlile 
generale nr. 5 Petroșani, nr. 1 
Petrila și Școala comercială 
Petroșani.

După o dispută interesantă 
din punct de vedere al pregă
tirii sportive echipa Liceului 
Petrila a cîștigat la scor în me
ciurile cu echipele Liceului 
Vulcan, Școlii comerciale și 
Școlii nr. 1 Petrila, clasîndu-se 
pe locul I, obținînd diploma 
concursului. Profesoara de sport 
a liceului din Petrila a „aliniat" 
la tușă elevele Minerva Urs, 
Ileana Bucur, Vîlca Boulean. 
Angela Lupșa, Elena Dodică 
și Elena Both. S-a remarcat în 
deosebi Minerva Urs, pe care 
o vedeți în clișeul alăturat, 
„bombînd" și punctînd în a- 
celași timp.

In pag. a IV-a, citițj reportajul ultimelor partide din 
„Cupa Davis", precum și a.lte știri din actualitatea sportivă 
internă și internațională.

Dumitrache.de


MARȚI 17 OCTOMBRIE 1972

valoare de 112 000

Clubui
de

inițiază

căminul

Noutăti MICA PUBLICITATE

nouă
s-au

luni 
înre-

cîteva din 
stat la baza 
de colectiv

TIBE-
ANIȚA 
IACOB,

lipsuri, 
partid 

adună- 
sint I- 
Gheor-

realiză- 
acordă- 
fruntaș

Că
trebuie des- 
în această 
de brigadă, 
vîrstnici cu

Condițiile de angajare și salarizare s'nt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

membri 
doar 

ac-

VIND ataș motocicletă 
I.J., str. Petru Groza 27 Petro
șani.

ui PETRU CIRLAN, 
recidivist, nu i-a priit 
atmosfera din căminul 

i nefamiliști unde a 
repartiție, fiind anga-

șef
Stelian Albița, 

Ion Pakoy, 
Olteanu, 

referit la

CAUT femeie îngrijire co
pii mic. Relații la telefon 
1121, după orele 17.

alegeri" L;: rubrica „In întîmpina- 
de a XXV-a aniversări a RepubF 
publicate articolele: „Munca de 
schimburile II și III" ; „Pregătirea

fsl'T** 1T* Mniur

Steaqu/ roșuu *

Recent, la organizația de ba- 
ză a lotului Petrila al T.C.M.M, 
a avut loc adunarea de dare de 
seamă și alegeri. Atît darea de 
seamă cît și participanții la dis
cuții au evidențiat faptul că pe 
primele nouă luni ale anului în 
curs sarcinile la producție au 
fost îndeplinite în proporție de 
109 la sută, indicatorul produc
tivității în proporție de 132 la 
sulă, cîștigul mediu a crescut 
cu 11 la sută fată de sarcina 
planificată, iar în ce privește 
prețul de cost s-a realizat o e- 
conomie în 
Iei.

Sînt doar 
care au 
titlului 
întreprindere. La obținerea 
un aport deosebit și-au a- 
echipele conduse de tova-

rile 
rit 
pe 
Iot 
dus 
rășii Dumitru Costică, Alexan
dru Balint, Mihai Racz, Aurel 
Vasile, Gheorghe Tompa, Vasile 
Boboc, Constantin Frumușelu, 
coordonate de maiștrii Ion Si- 
minoiu, Ervin Wissenmayer, 
Stelian Albeța, Marin Nae, care, 
nu și-au preocupețit efoTturile 
pentru mobilizarea formațiilor 
de lucru în vederea realizării 
da termen a lucrărilor planifica
te, constituind în primul rînd e- 
ixcmple de disciplină și dăruire 
în muncă.

Din cuprinsul dării de seamă 
și al dezbaterilor pe marginea 
acesteia a reieșit că rezultatele 
puteau fi și mai bune dacă bi
rou) organizației de bază, gru
pa sindicală, organizația U.T.C. 
și conducerea lotului ar fi des
fășurat o muncă politico-educa- 
tivă Ia nivelul cerințelor și al 
posibilităților existente. Datori
tă unei insuficiente munci edu
cative și a unei slabe opinii 
împotriva manifestărilor de in
disciplină, 
din acest 
gistrat 179

în
an
absente nemotiva- 

te, 495 zile învoiri (la un colec
tiv de aproximativ 200 salariați). 
Un fapt dăunător îl constituie 
atitudinea de tolerare a acestei 
stări. Nu de puține ori conduce
rea lotului procedează la moti
varea retroactivă a absentelor 
de la serviciu.

In cuvîntul lor comuniștii 
Emerich Fazekaș, șef de brigadă 
dulgheri, Dumitru Costică, 
echipă lăcătuși, 
maistru montaj, 
gher, Grigore 
lectrician, s-au
pectcle negative din stilul

metodele de muncă ale biroului 
organizației de partid, al con
ducerii lotului în ceea ce pri
vește educarea salariaților în 
spiritul unei înalte răspunderi 
față de muncă, gospodărirea ma
terialelor, stabilizarea tortei de 
muncă și mai ales a tineretului 
fată de care există o preocupa
re sporadică. Pe bună dreptate, 
mai mulți vorbitori arătau 
munca de educație 
fășurată antrcnînd 
vastă acțiune șefii 
maiștrii, muncitorii 
experiență. Insă, așa cum se su
blinia, atîla timp cit în șantier 
mulți din cei care ar trebui să

desfășoare muncă politico-edu- 
cativă se scuză motivînd lipsu
rile pe seama unor cauze su
biective și nimeni nu 
nici un fel de acțiuni in timpul 
liber și mai ales In
pentru nefamiliști, nu poate fi 
vorba de eliminarea de la sine 
a lipsurilor din comportamentul 
unor salariați. Așa se explică 
faptul că în cadrul lotului se 
săvîrșesc dese cazuri de furturi 
de scule și materiale, că se ma
nifestă o slabă preocupare pen
tru depozitarea, păstrarea și va
lorificarea materialelor.

Cu prilejul dezbaterilor a re
ieșit, pe de o parte, faptul că a- 
dunările generale ale organiza
ției de partid nu s-au ținut cu 
regularitate, iar pe de altă parte 
că s-a manifestat o slabă comba
tivitate din partea comuniștilor 
față de neajunsuri și 
Astfel, unii membri de 
au participat sporadic la 
rile generale. Alții, cum 
lie Botorciu, Ion Dobre,
ghe Coman, Sandor Szabo și A- 
dam Crăciunescu manifestă pa-

sivilate și reținere în participa
rea la dezbaterea problemelor 
cu care organizația de partid 
este confruntată. S-au făcut nu
meroase critici in legătură cu
faptul că biroul organizației de 
bază nu a desfășurat o muncă 
colectivă, din 
nile încredințate 
de partid au 
înregistrate pe 
tivitatea 
de sindicat a 
inexistentă, nu 
muncă politică 
om le bm, iar 
nu răspunde nici pe 
sarcinilor de plan și angajamen
telor asumate în întrecerea so
cialistă. Darea de seamă a enun
țat doar importanța documen
telor plenarei C.G. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, precum și a ho- 
tăririlor Conferinței Naționala 
a partidului fără a analiza te
meinic modul în care au fost 
înfăptuite măsurile stabilite.

Numeroși vorbitori, între ca
re Andrei Toma, zidar, Constan
tin Frumușelu. Ervin Wissenma
yer, maistru montaj, Gheorghe 
Tampa, electrician, Ion Lăsat, 
directorul șantierului, au făcut 
ample referiri la necesitatea 
îmbunătățirii muncii în vederea 
creării unor condiții tot mal bu
ne de mtincă și viață, eliminării 
neajunsurilor ce se manifestă 
în utilizarea timpului de lucru 
și a forței de muncă, 
aprovizionării brigăzilor, îm
bunătățirii calității lucrărilor.

Se poale aprecia că dezbate
rile din adunare s-au caracteri
zat printr-o participare activă 
în vederea eliminării neajunsu
rilor ce s-au manifestat în ac
tivitatea, în stilul șl metodele de 
muncă ale biroului organizației 
de bază precum și prin intere
sul de a se găsi căi și moda
lități pentru valorificarea re
surselor interne în care sens 
s-au făcut numeroase propuneri 
menite să ducă la îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
plan în trimestrul IV al acestui 
an șl crearea condițiilor cores
punzătoare de lucru pentru în
deplinirea sarcinilor anului 1973.

Masurile adoptate de aduna
rea generală atestă adeziunea 
comuniștilor la sarcinile ce re
vin colectivului de muncă, pre
cum și hotărîrea lor ca obiec
tivele planificate să fie înfăp
tuite înainte de termen și la un 
nivel calitativ superior.

care cauză sarci- 
unor 
rămas 
hîrtie, 

organizației U.T.C.
fost aproape ca 
s-a desfășurat o 
susținută de la 
agitația vizuală 

departe

La liceul 
din Petrila 
și-a reluat 
activitatea

politică 
externă

Recent șd-a reluat activitatea 
clubul de politică externă al li
ceului din Petrila. Anul acesta 
clubul îșl îmbogățește conținu
tul prin noi tematici (Realități 
din lumea capitalistă, Mari di
plomat! ai lumii).

Primele dezbateri vor fi con
sacrate Conferinței Naționale a 
P.C.R. și vor fi pregătite sub 
îndrumarea profesorului 
RIU GAGY, de elevii 
PARASCHIV, PETRU 
NICOLAE CARACONCEA și al
ții.

Avînd deja un an de existen
ță, această interesantă și atrac
tivă formă de educație politico- 
ldeologică și patriotică și-a do
vedit concret eficiența. Partici- 
panții la dezbateri și-au îmbo
gățit cultura politică, au avut 
prilejul să cunoască și să înțe
leagă politica externă a partidu
lui și statului nostru, anumite 
fenomene politice internaționa
le contemporane.

O

A apărut „Munca de partid" nr. 12/1972, 
revistă a Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Român.

Actualul număr se deschide cil editorialul : 
„Cîmp larg de afirmare experienței pozitive". 
In continuare este publicat articolul: „Dez
bateri rodnice în adunările pentru dări de 
seamă și 
rea celei 
cii“ sînt 
partid în
profesională a muncitorilor". Revista inserea
ză în continuare articolul: „Comitetul comu
nal de partid, o prezență activă în viața sa
telor". Rubrica „La ordinea zilei" este con
sacrată temelor: „Alegerile în organizațiile 
U.T.C. și sindicale", și „încheierea cu succes 
a lucrărilor agricole de toamnă". Rubrica 
Propaganda de partid" cuprinde o suită de

consultații și planuri tematice pentru învăță- 
mintul de partid din care reținem : „Perfec
ționarea conducerii, organizării și planifică
rii agriculturii" ; „Democrația socialistă și for
marea omului nou" de Ion Florea, „Apariția 
și dezvoltarea proletariatului în România" de 
Vincențiu Puică.

Revista publică, de asemenea, un grupaj 
de articole despre inițiative, metode, acțiuni, 
intensificarea continuă a vieții interne de 
partid La rubrica .Din viața partidelor co
muniste și muncitorești" Gotthard Apitz sem
nează articolul : „Membrul de partid, colec
tivul de muncă Și raționalizarea".

Actualul număr al revistei conține note, 
consemnări, răspunsuri la întrebările citito
rilor, diverse alte informații.

(Agerpres)

Printre... colecții la bibliote
ca clubului muncitoresc 
Lupeni.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE TIMISOARA

angajează 11
șef sector economic la șantie 
rol 1 Timișoara, la șantierul 6 
Arad, la șantierul 1 Deva 
Chișcădaga 
șef serviciu financiar, conta 
bilitate la șantierul 1 Deva 
Chișcădaga și 8 Pădureni 
șef depozit, magazioner, mer 
ceolog aprovizionare ia șantie 
rol 7 Deva — Chișcădaga 
ConduțiiSe de încadrare canform 

Legii nr. t2/i971

ANUNȚA
publicul consumator că s-a deschis uni 
tatea nr. 45 „MIGNON” din Petroșani str. 
Republicii nr. 20, complet renovată șl 

modernizată.
Vizitați cu încredere acest restaurant unde puteți servi 

zilnic meniul preferat și băuturi naturale.
Deservirea se face prompt și civilizat.

științificeH. ICNEA

Nou ferăstrău mecanic

muncitori cu următoarele calificări
LĂCĂTUȘI SUPRAFAȚĂ

LĂCĂTUȘI SUBTERAN

ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ

MUNCITORI NECALIFICAȚI SUBTE

RAN

înlocuitor al sîngelui

urgent ieftin Mosk- 
cu radio, str. Căpri-

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Fantini Ca
rol, eliberată de Uzina de u- 
tilaj minier Petroșani. O de
clar nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Crăciun Teo
dor, eliberată de mina Paro- 
șeni. O declar nulă.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, Intre oreje 
6,30 — 14, de la biroul personal al exploatării cu sediul In 
Bărbăteni.

VlND 
viei 407 
oarei IX/5 Vulcan. Matei.

unor hemora- 
Experiențele în- 

pe animale, în labo- 
fost încununate de 
90 de cazuri dinlr-o

tehnico
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9,00

9,05

9,30

englezăFilme

emisiunii

18,00
18,20

născut 
Donca 
— Vi-

E-

la ora 17,28. Zile trecu- 
an — 291. Zile rămase

română (clasa a 
Probleme de or- 

orlogrâfie și

Cristo", re- 
a III-a.

1972
Britanii,

R.S.F. lugo- 
1972 — A- 
a UNESCO

pen tru 
primit 
flat al E.M. Uricani. Găsindu- 
și o altă locuință în strada 
Sterminos nr. 18, a apărut 
și nevoia de a o mobila. Ni
mic mai simplu — decît să 
te „servești" din mobilierul 
vecinilor și al I.G.L.-ului (sec
tor Uricani). Deocamdată în
să, pentru un timp DE DOI 
ANI va trebui să sc obiș
nuiască cu o altă „locuință", 
poate nu chiar atît de... mo
bilată și confortabilă oum 
încercase să și-o facă pe cea 
de Pe strada Sterminos.

atiseria „Minerul"
Petroșani a asistat nu 
de mult la un „specta

col" de huliganism oferit de 
ILIE OBLEAGA. Fiind în 
stare de ebrietate, el a fă
cut o demonstrație de forță 
printre cafelele consumatori
lor, insultînd și lovind, cu 
sticle în care apuca. Drept 
„aplauze" a fost condamnat 
LA 10 LUNI închisoare pen
tru ultraj contra bunelor mo
ravuri.

Așteptînd trenul în gara 
Petroșani, D.I. și P.C. 
au ieșit pe peron să bea 

apă, lăsîndu-și bagajele în sala 
de așteptare. NIȚA GHEOR
GHE s-a gîndit să-i „ușureze" 
pe cei doi și a trecut la fapte 
luîndu-le 
prins însă 
fet de un 
ție. Pentru 
primit răsplata 
UN AN ȘI ȘASE LUNI 
închisoare.

bagajele. A fost 
în oraș la un bu- 
lucrător de mili- 
această faptă, și-a 

cuvenită

||W
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Soarele răsare la ora 6,33 și 

apune 
le din
— 75.

unei boli 
„degete 

care suferă tăietorii 
atunci cînd. lucrează 
iernii cu ferăstraie 

și care rezultă din 
vibratii- 

cu acela 
suedeză 

punct un

Pentru combaterea 
profesionale denumite 
albe", de 
de pădure 
în timpul 
mecanice,
combinarea efectului 
lor produse de motor 
al gerului, firma 
„Partener" a pus la
nou ferăstrău mecanic. Apara
tul este înzestrat cu miners 
încălzite și izolate contra vi
brațiilor. Căldura este preluată 
de la gazele de eșapament e- 
mise de motor, care cirbulă 
prin interiorul mînerelor, iar 
reducerea vibrațiilor se obține 
prin izolarea cu cauciuc.

Un colectiv de cercetători 
filipinezi au descoperit, în ur
ma efectuării a numeroase ex
periențe, că laț tele din nucile 
de cocos poate constitui o ex
celentă plasmă pentru a com
pleta volumul de sînge din or
ganism în cazul 
gil puternice, 
treprinse 
rator, au 
succes în 
sută.

PIERDUT certificat de stu
dii 7 clase pe numele Sălcea- 
nu Vasile, eliberat de Școala 
generală nr. 5 Petroșani. II 
declar nul. Recompensă celui 
care u prezintă Ia adresa : 
Boțoni nr. 12 Petroșani.

21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic ; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

poier Și eîntăreț din co
muna Valul lui Traian 
— Constanța.
Publicitate.
Steaua polară.
Caleidoscop cultural ar
tistic.
1001 de seri : „Prințe
sa de mac“ (III).
Telejurnal.
Comentariu 
steme — 
șani.
Seară de
toarcerea
tor" de I- D. Sîrbu.
„24 de ore".

18,30
18,40
19,00
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6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Dragă mi-e Oltenia 
muzică populară ; 10,30 Școa
la și viata; 10,45 Pagini din 
operele; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii lansate pe mi
cul ecran ; 11,25 Corul studen
țesc „Gaudeamus"; 12,00 Dis
cut zilei ; 12,30 lntîlnire < u 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 14,35 
Interpreți de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radioenciclopedie pentru ti
neret ; 15,25 Fragmente din o- 
pera „Isteața" de Carl Orff; 
15,40 Piese de estradă ; 
Radiojurnal ; 16,15 Muzică 
șoară ;
16,35 
17,00 Școala
17.30 Program muzical oferit
salariaților de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad; 18,00 O- 
rele serii; 20,10 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări ;

19,20

19.30
20,00

O 1873 — Sa născut mate
mat.cianul Gheorghe Țiteica 
[m. 1939) O 1904 — A murit 
poetul D. Th. Neculuță (n. 
1859) © 1910 — S-a 
luptătoarea comunistă 
Simo (m. 1937) Q 
zita reginei Marii 
lisabeta a II-a în 
slavia (17—27) 0 
dunarea generalii 
(Paris, 17. X. — 19_XI).

la 40 
Județul Boto-

20,20

22,30

teatru : 
tatălui risipi-

ORTOPAN NICOLAE 
din Vulcan a fost găsit 
exercitînd meseria' de 

croitor fără a avea autori
zația necesară. Cîștigînd ast
fel ilicit importante sume de 
bani, a fost pedepsit cu o 
amendă de 3 000 lei pentru 
exercitarea fără drept a unei 
profesiuni.

I 
I
I
I
I

Nieolae GHERGHIN 
judecător
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PETROȘANI —7 Noiembrie: 

Odiseea generalului Jose; 
Republica : Intoarce-te ; PE
TRILA 1 După vulpe ; I.ONEA 
— Minerul : Ceaikovski, serii
le I și II ; VULCAN : Anche
ta de la Hotel Excelsior ; LU
PENI — Muncitoresc : Carmen; 
Cultural : Femei in ofsaid.

16,00 
u- 

16,30 Știința la zi ; 
Cîntecul săptămînii ; 

capodoperelor ; 
muzical

Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Teleșcoală. Televiziunea 
școlară integrată. Geo
grafia României (anul 
IV liceu). Munții Apu
seni.
Limba
VlII-a). 
toepie,
punctuație.
Curs de limba
Căminul.
Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală". 
Roman foileton : „Conte
le de Monte 
luarea părții 
Telejurnal.
Deschiderea
de după-amiază.
Cum vorbim.
Barzi și rapsozi : Gheor
ghe Turci, fluieraș, cim-

temperatura maxima 
aerului la Petroșani a fost de 
plus, 9 grade, iar la Paring de 
I lus 4 grade. Minimele au lost 
dc minus 1 grad și, respectiv, 
minus 3 grade.

URMĂTOARELE 24 
Vreme instabilă și 
Cer variabil mai

PENTRU 
DE ORE: 
răcoroasă,
mult noros. Vint slab pînă la 
potrivit din nord-vest.

» /j8» /j8 66 M1
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A

In prezența tovarășului
sllCOLAE

a celorlalți conducători de partid și de stat a avut loc 
DESCHIDEREA TÎRGULIii INTERNAIIDNAE BUCUREȘTI

(Urmare din pag. 1)

Festivitatea inaugurării se 
deschide prin intonarea imnu
lui de stat al Republicii Socia
liste România.

In numele Consiliului popu
lar și al locuitorilor municipiu
lui București, primarul general 
al Capitalei, adresînd un 
călduros bun venit tutu
ror celor prezenți la deschi
derea celei de-a Il-a ediții a 
Tîrgului Internațional București, 
a spus: Sîntem bucuroși să 
constatăm că, devenind gazda 
unui număr din ce în ce mai 
mare de manifestări internațio
nale, atît pe plan economic cît 
șl In domeniul cercetării știin
țifice sau al activității soclal- 
culturale, Bucureștiul își afirmă 
participarea sa activă la dez
voltarea colaborării internațio
nale.

Toate acestea sînt o urmare 
firească a ritmului ridicat care 
caracterizează dezvoltarea gene
rală a țării noastre, a poziției 
fruntașe a Capitalei în econo
mia națională și în comerțul 
exterior al țării. Avem în vede
re faptul că în prezent munici
piul București deține aproape 
18 la sută din producția indus
trială a României și circa 15 la 
sută din exportul său total.

Ne exprimăm convingerea sti
mați oaspeți, că integrată în 
Contextul, climatul și amploarea 
In care se desfășoară întreaga 
noastră viață economică, aceas
tă a doua ediție a Tîrgului In
ternațional București va oferi 
un cadru corespunzător materi
alizării proiectelor și intențiilor 
cu care ați venit. Cu aceste 
gînduri vă urez deplin succes 
și o sodero cît mai plăcută In 
Orașul nostru.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului u.l 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, care a spus i

Incepînd de astăzi, cea de-a 
doua ediție a Tîrgului Interna
țional București își deschide 
porțile. Ca și la inaugurarea a- 
Cestei manifestări în 1970 și 
acum, ne onorează prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru.

Ne face plăcere, de asemenea, 
să salutăm participarea la a- 
ceastă festivitate a delegațiilor 
din țările socialiste frățești, a 
delegațiilor tuturor țărilor parti
cipante, precum și a firmelor 
expozante la tîrg.

Menținîndu-și profilul său 
specializat pe o serie de sub- 
ramuri de vîrf ale industriilor 
electromecanice, Tîrgul Interna
țional București se bucură și la 
■a doua sa ediție de o selectă 
participare, exprimată în pre
zența a 26 de țări, dintre care 
22 de țări cu pavilioane națio
nale, a 943 firme industriale și 
comerciale străine, precum și a 
156 firme românești expozante.

Constatăm cu satisfacție că 
această manifestare economică 
reunește la București multe țări 
și firme care dețin poziții din 
cele mai active în comerțul și 
cooperarea cu țara noastră, ceea 
Ce ne întărește convingerea în 
reeditarea bunelor rezultate pe 
care participanții la acest tîrg 
le-au înregistrat la ediția pre
cedentă. Menționăm, totodată, 
că în acest an numărul firmelor 
expozante a crescut cu peste 28 
la sută față de 1970, ceea ce 
confirmă atît rolul dinamic pe 
care industria constructoare de 
mașini îl deține în comerțul in
ternațional, cît și angajarea 
crescîndă a producătorilor, ex
portatorilor și importatorilor 
noștri în această activitate.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Ne bucură desigur, fap
tul că, pe măsura sporirii po
tențialului nostru tehnic și in
dustrial, a creșterii colaborării 
noastre economice cu străină
tatea, orașul București devine tot 
mai frecvent un loc tradițional 
de întîlnire între producătorii 
și oamenii de afaceri din nu
meroase țări.

Aceasta se datorează în bu
nă măsură rolului activ pe ca
re România îl joacă în viața 
internațională, preocupările sale 
neobosite pentru promovarea 
colaborării între toate țările pe 
baza egalității și avantajului re
ciproc, a respectării suveranită
ții și independenței națio
nale. Țara noastră con
tinuă să-și multiplice e- 
forturile în direcția accelerării 
dezvoltării sale economice, si 
sociale, considerînd că progre
sul cooperării internaționale este 
nemijlocit legat de progresul 
fiecărei țări în parte, de spori
rea permanentă a resurselor e- 
ionomice angajate în schimbul 
țnondial de valori materiale și 
Spirituale.

Aceste două coordonate prin
cipale se regăsesc la Tîrgul In
ternațional București, manifes
tare care îmbină interesele tu
turor țărilor și firmelor partici
pante, și care avem convinge
rea că va prilejui o confruntare 
rodnică atît pe plan comercial, 
cît și tehnico-industrial.

Din acest punct de vedere, 
apreciem că sînt create toate 
gOndițiile ca și actuala ediție a 
tîrgului să cunoască un deplin 

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon t 1662

succes. Organizarea sa la scurt 
timp după încheierea istorice
lor lucrări ale Conferinței Na
ționale a partidului, în cadrul 
cărora un loc important l-a o- 
cupat dezvoltarea economică a 
României, și în acest context, 
intensificarea participării noas
tre în comerțul și cooperarea 
internațională oferă producăto
rilor, exportatorilor și importa
torilor români un cadru favo
rabil de aplicare a hotărîrilor a- 
doptate. In acest sens, avîntul 
cu care întregul nostru popor 
s-a angajat în efortul pentru 
realizarea înainte de termen a 
obiectivelor actualului plan 
cincinal va crea posibilități spo
rite și va avea efecte pozitive 
pe linia comerțului exterior, a 
cooperării industriale, tehnice 
și științifice cu străinătatea.

Pentru a spori contribuția 
comerțului nostru exterior Ia 
progresul economic național sînt 
create condiții optime i dispu
nem de un puternic aparat de 
producție . și cercetare, dezvol
tăm relații comerciale cu peste 
110 state, promovăm o politică 
economică și comercială des
chisă față de toate țările în 
spiritul avantajului reciproc. 
Iată de ce considerăm că Tîr
gul Internațional București se 
înscrie ca unul din factorii în 
măsură să valorifice aceste con
diții în beneficiul egal al ță
rilor și firmelor participante.

In acest climat pe care îl do
rim cît mai fertil, urăm tutu
ror celor prezenți la această 
manifestare economică interna
țională o activitate rodnică și 
mult succes.

In încheiere, vorbitorul a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să taie panglica 
inaugurală a celei de-a 2-a edi
ție a Tîrgului Internațional Bu
curești. «

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, taie pangli
ca inaugurală.

Declarînd deschisă cea de-a 
doua ediție -a Tîrgului Interna
țional București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
felicitări organizatorilor, tutu
ror participanților, le-a urat 
succes în dezvoltarea cooperă
rii economice.

Timp de 9 zile, în Capitala 
României, specialiști din nume
roase țări ale globului vor avea 
prilejul să cunoască cele mai 
noi realizări ale ramurilor in
dustriale ce dau profilul tîrgu
lui î instalații, mașini și utila
je, prezentate în cele 25 de pa
vilioane și spații de expunere 
în aer liber, însumînd peste 
70 000 de mp, vor putea desfă
șura ample și rodnice contacte.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat, a 
oaspeților de peste hotare, pre
zenți la această manifestare, în
cepe cu pavilionul central, re
zervat în mare parte uzinelor 
și întreprinderilor românești de 
comerț exterior. La actuala e- 
diție, țara noastră prezintă pes
te 1 500 de categorii de ex
ponate, care conferă un prilej 
de cunoaștere nemijlocită a po
tențialului industriei construc
toare de mașini de la noi atît 
pentru înzestrarea fabricilor și 
uzinelor din țară cît și pentru 
export. Sub vasta cupolă sînt 
concentrate cele mai reprezen
tative și noi realizări ale știin
ței și tehnicii româneștii agre
gate, mașini-unelte de mare 
precizie, multe din ele cu un 
grad înalt de automatizare, la 
nivelul celor mai moderne ti
puri similare pe plan mondial, 
o gamă variată de produse ale 
industriei electronice și electro
tehnice — sectoare care în ul
timii ani au cunoscut o puter
nică dezvoltare, machete de li
nii tehnologice etc.

Toate acestea sînt rodul 
muncii și creației tehnice a con
structorilor de mașini care au 
tradus în viață orientările date 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională, indicațiile 
prețioase ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul frecven
telor vizite de lucru în dife
rite fabrici și uzine, al consfă
tuirilor avute cu specialiștii.

Rețin atenția o serie de mr- 
șini și utilaje de înaltă tehni
citate, printre care : rotorul ge
nerator pentru turbina de 330 
MW destinată echipării termo
centralei de la Rogojelu, roto
rul paletat de medie presiune, 
ce face parte din același agre
gat energetic, paleta unei tur
bine de 178 MW, similară cu 
cele montate la hidrocentrala 
de la Porțile de Fier, realizată 
de Uzina de mașini grele din 
București, prototipul unui mo
tor Diesel de 3 200 CP, realiza
rea constructorilor de mașini 
din Reșița, mașini-agregat care 
execută operațiuni complexe și 
asigură o înaltă productivita
te a muncii, cum ar fi mașina 
de prelucrat prin șevăluire, 
concepută și realizată la Uzi
nele „Tractorul" din Brașov, 
mașina de ascuțit burghie eli- 
coidale, de asemenea, invenție 
românească, mașina multiax, 
realizare a constructorilor re- 
șițeni. Sînt prezentate, de ase
menea, primele strunguri fa
bricate la noua uzină din Tîr- 
goviște, prima dintre unitățile 
intrate anul acesta în producție 
pe marea platforma industrială 

a orașului. Intre acestea, sînt 
două strunguri revolver ori
zontale, de mare productivitate, 
cu ciclu complet automatizat, 
din familia Saro. Printre alte 
premiere ale industriei româ
nești, prezentate în pavilionul 
central, este și strungul carusel 
de 1 250 mm, cu comandă nu
merică, care permite execuția 
unei piese în flux de operații. 
Randamentul unui asemenea 
strung este de aproape 1,5 ori 
mai mare decît cel al unei ma
șini-unelte convenționale simi
lare. De asemenea, este apre
ciată gama largă de noi mașinl- 
unelle realizate de întreprinderi 
de specialitate din Oradea, Re
șița, Cugir, Suceava și alte 
Centre.

Discutînd cu conducerea mi
nisterului de resort, cu directo
rii centralelor industriale și ai 
uzinelor producătoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat aceste realizări, performan
tele lor, recomandînd, totodată, 
ca în cel mai scurt timp să fie 
asigurate condiții pentru intro
ducerea în fabricație de serie 
a tuturor prototipurilor expuse.

De asemenea, a indicat ca pe 
fiecare produs să fie trecută în 
primul rînd marca întreprinde
rii producătoare — adevărată 
carte de vizită a măiestriei 
tehnice și a calității muncii — 
și nu numai a firmei exporta
toare, cum se procedează în 
prezent.

„Capul de afiș" al celor pes
te 8 000 de sortimente și pro
duse ale electronicii românești 
îl prezintă la tîrg calculatorul 
Felix-256, expus ca prototip Ia 
ediția precedentă. De atunci și 
pînă acum, el a intrat în pro
cesul de producție, fiind capa
bil să execute pînă la 200 000 
de operații matematice pe se
cundă. El este însoțit de o în
treagă familie de calculatoare 
șl minicalculatoare, dintre care 
se remarcă cele de birou CE-30 
și CE-33, creații ale Institutului 
de tehnică de calcul.

Institutul de proiectări 
pentru automatizări, între
prinderile „Automatica", „EleC- 
troaparataj" și alte unități din 
această ramură prezintă, de a- 
semenea, echipamente pentru 
transmiterea datelor, pentru a- 
fișarea numerică a cartelelor 
destinate mașinilor-unelte, noi 
tipuri de elemente și instala
ții de automatizare și circuite 
integrate, pentru diferite dome
nii industriale, aparate de re
glaj electronic pentru dirija
rea electronică a circulației în 
marile orașe. Este prezentată 
apoi o instalație de televiziune 
în circuit închis, o nouă cen
trală telefonică automată, Pen- 
tacross, cu 40 linii destinate 
marilor întreprinderi și institu
ții, o centrală telefonică mo
dernă pentru- localitățile ru
rale.

Adresînd felicitări colective
lor de oameni ai muncii care 
au obținut aceste realizări în 
domeniul creării de aparataj 
pentru telecomunicații, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini ea, 
împreună cu Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
să elaboreze cît mai curînd, pe 
baza celor obținute pînă acum și 
a noilor utilaje prevăzute în 
plan, un program de moderni
zare a rețelei telefonice din în
treaga țară.

Valoarea creației tehnice ro
mânești este sugestiv ilustrată 
și prin intermediul unor mașini 
și utilaje care, fiind prezentate 
la diferite tîrguri și saloane in
ternaționale, au fost distinse cu 
medalii de aur. Printre aces
tea sînt motoare cu întrefier 
axial și rotor disc, realizate du
pă o concepție tehnologică ori
ginală de Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria 
electrotehnică, cu aplicații în 
domeniul comenzii mașinilor- 
unelte, aerotermelor etc., care 
au cucerit zilele acestea me
dalia de aur la Tîrgul de la 
Caen (Franța). O altă realizare, 
premiată cu medalia de aur 
la Koln, în luna septembrie 
este redresorul pentru sudarea 
electrică cu arc, în curent con
tinuu, destinat sudurii manuale. 
Specialiștii Institutului de fizică 
atomică sînt prezenți la tîrg 
cu betatronul de tip industrial, 
destinat lucrărilor de defeclo- 
scopie a pieselor metalice 
precum și cu un filtru pen
tru reținerea aerosolilor ra
dioactivi rezultați din centrale 
atomoeleclrice, instalații nu
cleare, laboratoare care lucrea
ză cu substanțe radioactive.

Colectivul tînărului Institut 
de creație științifică Increst 
este prezent cu broșe de recti
ficat, cu lagăre lubrificate cu 
gaze, rod al colaborării cu spe
cialiștii Uzinei mecanice de Ia 
Cugir, cu atenuatorul de zgo
mot Silens-Coandă, instalațiile 
de ventilație Ejex—Coan- 
dă pentru hale industria
le și laboratoare, cu mache
ta atenuatorului de zgomot 
pentru standurile de încercare 
a motoarelor turboreactoare.

In standurile din pavilionul 
central sînt expuse și realizări 
ale industriei optice, ale celei 
de aparataj medical. Și aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat indicații pentru alcătuirea 
unui plan comun al uzinelor 
producătoare și Ministerului 

Sănătății, în vederea dezvoltă
rii producției acestui sector, 
potrivit necesităților rețelei me- 
dico-sanitare.

Multe din produsele indus
triei constructoare de mașini 
sînt destinate sectoarelor mi
niere, chimic, siderurgic, șan
tierelor de construcții, altor ra
muri ale economiei naționale. 
Atrag atenția macaraua turn de 
80/100 tf., cu braț fix și căru
cior mobil, ce domină tîrgul, 
varietatea utilajelor și instala
țiilor destinate mecanizării lu
crărilor din subteran și carie
re, a celor pentru industria 
chimică și petrochimică, seria 
tipizată de pompe, noile tipuri 
de cazane, realizate de Uzinele 
„Vulcan" din Capitală. In legă
tură cu acestea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat ca, printr-o largă colabo
rare a specialiștilor din indus
tria constructoare de mașini, la 
care să fie atrași și fizicienii, 
să se găsească soluții tehnolo
gice optime pentru continua ri
dicare a randamentului caza- 
nelor.

In pavilionul rezervat indus
triei siderurgice sînt prezentate 
machetele unor importante o- 
biective din această ramură 
printre care cele ale Uzinelor 
de oteluri aliate și de table 
subțiri, de pe platforma indus
trială Tîrgoviște, etapele de 
dezvoltare a Uzinei de alumi
niu din Slatina. Cu acest pri
lej, specialiștii informează pe 
secretarul general al partidu
lui despre stadiul înfăptuirii a- 
cestoT obiective, despre moder
nele soluții tehnologice ce au 
fost adoptate. Sînt expuse, de 
asemenea, produse noi ale ra
murii : țevi inoxidabile, sîrmă 
și profile din aluminiu, plase 
sudate pentru construcții, tîm- 
plărie metalică din aluminiu etc.

Pe marea platformă a com
plexului expozițional, oaspeților 
le sînt prezentate noi tipuri de 
instalații românești de foraj, 
între care instalația mobilă 
P-80, pentru forajul structural 
pînă la 1200 m avînd toate co
menzile pneumatice, care-i con
feră un plus de siguranță în 
manevrare. Specialiștii cunoscu
tei Uzine ploieștene „1 Mal", 
care au realizat-o, îl informea
ză pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, înfăptuind reco
mandările pe care le-a dat cu 
prilejul vizitei făcute în între
prinderea lor privind reducerea 
consumurilor de metal, această 
instalație este mai ușoară cu 
circa 50 la sută față de cele 
realizate anterior. Pe un auto
camion de mare tonaj este ex
pusă în premieră șl instalația 
de intervenție FS-32 — creație 
de înalt nivel tehnic a între
prinderilor centralei industriale 
din Ploiești. Ca un produs de 
tradiție al uzinei ploieștene este 
prezentată și instalația de fo
raj F-200, care, ca și alte ase
menea utilaje, purtînd aceeași 
marcă, au întrunit anul acesta 
aprecierile specialiștilor la tîr- 
gurile și expozițiile internațio
nale de la Munchen, Alger, 
Brno, Kiev sau Sidney și sînt 
exportate într-un mare număr 
de țări ale lumii.

Așa cum s-a arătat în rapor
tul prezentat la Conferința Na
țională, dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a celorlalte ra
muri ale economiei impune ex
tinderea și îmbunătățirea tran
sporturilor. In lumina acestor 
indicații ca și a programului a- 
doptat de Comitetul Executiv al 
G.C. al P.C.R., s-a trecut la 
realizarea unor mașini de mare 
putere și randament.

Pe o pistă de încercări de 
mare dificultate, conducătorii 
de partid și de stat, ceilalți 
oaspeți asistă la o demonstra
ție cu autoturismele de teren 
„ARO“, cunoscute și exporta
te astăzi în multe țări.

In fața pavilionului central 
sînt prezentate noi tipuri de 
autoutilitare și mașini frigori
fice, microbuze. Apreciind pre
ocupările pentru diversificarea 
producției și ridicarea calităților 
lor funcționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat ca noile tipuri să fie ast
fel amenajate în interior îneît 
să se asigure un transport cît 
mai modern și igienic al produ
selor.

Constructorii de autocamioa
ne brașoveni prezintă la tîrg 
noile tipuri de autobasculante 
DAC, cu o capacitate de încăr
care de 10, 17 și 30 de tone. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat conducerii centralei in
dustriale să ia măsuri în vede
rea asigurării unei producții 
sporite de asemenea autovehi
cule grele, multe solicitate în 
diferite sectoare ale economiei 
naționale, și să se preocupe de 
asimilarea unor tipuri cu un 
tonaj sporit. De altfel, și cu 
prilejul vizitei de lucru făcute 
în acest an, la Brașov, secreta
rul general al partidului a ce
rut specialiștilor din centrală, 
conducerii ministerului să trea
că neîntîrzat la producerea de 
asemenea mașini de mare pu- 
tere și capacitate, precum și de 
diferite tipuri.

Industria brașoveană este 
prezentă, totodată, și cu a- 
vioane utilitare, cu o gamă va
riată de tractoare, dintre care 
se remarcă prototipurile trac
torului „U-800", destinat lucră
rilor din exploatările forestie

re, buldozerului pe șenile de 
180 CP, de tractoare pentru șan
tierele de construcții.

Pentru nevoile mereu sporite 
ale agriculturii și ținînd sea
ma de faptul că se prevede, in 
perspectivă mecanizarea com
plexă a lucrărilor, au fost rea
lizate o serie de mașini de mare 
randament printre care com
bina cerealieră Cora, cu pro
ductivitate superioară tipurilor 
produse pînă în prezent, o nouă 
familie de pluguri, semănătoa
rea universală de mare capaci
tate cu 48 de rînduri, diverse 
mașini pentru combaterea dău
nătorilor, baterii pentru crește
rea industrială a puilor etc.

Sînt expuse la tîrg unele din 
cele mai noi tipuri de vagoa
ne, printre care și cele pentru 
transportat minereu, locomoti
ve electrice de 5 100 kW—6 580 
CP, a căror viteză de circulație 
a fost mărită pînă la 200 km/ 
oră, precum și osii cu roți mo
nobloc de la tînăra fabrică de 
acest profil din Balș.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că, la actuala ediție a Tîr
gului Internațional București, 
marea majoritate a exponate
lor sînt în funcțiune, fapt care 
pune mai bine în valoare per
formanțele acestora.

Cele 156 de firme românești 
care participă la actuala ediție 
a tîrgului, marele număr de ex
ponate pe care-1 prezintă re
flectă potențialul industrial spo
rit al țării noastre, moderniza
rea continuă a mașinilor și a- 
gregatelor, a căror competitivi
tate a crescut necontenit pe 
piața externă.

In timpul vizitei la pavilioa
nele șl standurile românești, 
secretarul general al partidului 
a apreciat calitatea exponate
lor, înaltul lor nivel tehnic, rea
lizările obținute de colectivele 
de cercetători, proiectanți, 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
din industria constructoare de 
mașini și din cercetarea știin
țifică, în domeniul diversifică
rii producției, în înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale a parti
dului, le-a urat noi succese în 
ridicarea în continuare a per
formanțelor telmice ale instala
țiilor, mașinilor și utilajelor.

Parte integrantă a politicii 
externe a României socialiste, 
extinderea cooperării economi
ce și tehnico-științifice, a schim
burilor. comerciale cu toate ță
rile socialiste cu celelalte state 
ale lumii își află o grăitoare 
ilustrare în faptul că an de an 
a crescut volumul schimburilor 
comerciale care îmbracă o5. ga
mă tot mai variată de produse, 
s-au creat noi posibilități pen
tru dezvoltarea cooperării. în
săși prezența și la ediția din a- 
cest an a tîrgului a numeroase 
țări și firme străine atestă acest 
fapt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au vizitat pavilioanele 
și standurile țărilor participan
te la cea de-a Il-a ediție a Tîr
gului Internațional București.

Au fost parcurse succesiv 
pavilioanele naționale și stan
durile Republicii Chile, Japo
niei,. Irlandei, Israelului, State
lor Unite ale Americii, Dane
marcei, Belgiei, Olandei, Cubei, 
Elveției, Iugoslaviei, Austriei, 
Marii Britanii, Republicii Fede
rale a Germaniei, Uniunii So
vietice, Republicii Democrate 
Germane, Poloniei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Italiei, R.P.D. 
Coreene și Ungariei, precum și 
standurile individuale ale unor 
firme.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a fost 
salutat cu căldură de conducă
torii delegațiilor guvernamen
tale prezente, de șefii misiuni
lor diplomatice ai țărilor res
pective, acreditați Ia București, 
de directorii pavilioanelor șl 
alți reprezentanți ai țărilor și 
firmelor expozante. Șefului sta
tului român i-au fost prezenta
te produse dintre cele mai re
prezentative din diverse do
menii ale industriei construc
toare de mașini, electrotehnicii, 
electronicii, printre care se re
marcă un mare număr de cal
culatoare" electronice, de ma
șini-unelte și instalații de di
verse tipuri pentru prelucrarea 
metalului, a maselor plastice, a 
lemnului, sticlei, instalații pen
tru combaterea poluării, o ga
mă mare de produse de meca
nică fină și optică, aparate de 
măsură și control, de televiziu
ne industrială, mașini de im
primat, multiplicat și copiat, nu
meroase alte exponate de ma
re tehnicitate.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia are cuvinte de aprecie
re față do calilatea produselor 
expuse, felicită pe participanta 
și le urează succese la actuala 
ediție a Tîrgului Internațional 
de la București. In timpul con
vorbirilor pe care Ie are, to
varășul Nicolae Ceaușescu își 
exprimă convingerea că parti
ciparea la acest tîrg constituie 
un nou pTilej de cunoaștere 
reciprocă a celor mai noi rea
lizări :în domeniul construcții
lor de mașini, va favoriza noi 
acțiuni de colaborare și coope
rare, de dezvoltare a schimbu
rilor comerciale, reciproc avan
tajoase, pe bază de egalitate, 
dintre România și celelalte țări.

Cea de-a doua ediție a Tîr
gului Internațional București 
1972, prin numărul mare al ță
rilor și firmelor pe care le re
unește, reprezintă o manifesta
re prestigioasă, prilej de conlu
crare rodnică între partenerii 
români și cei străini, de afir
mare a faptului că una din ce
rințele fundamentale ale pro
gresului fiecărei țări în condi
țiile societății moderne este 
participarea intensă la schim
bul internațional de valori, la 
diviziunea mondială a muncii.

★
Participanții de peste hotare 

la cea de-a Il-a ediție a Tîrgu
lui Internațional București au 
luat parte, luni seaTa, la un 
spectacol folcloric prezentat pe 
scena Operei Române.

Reportaj realizat de : 
ION MĂRGINEANU, 
MIRCEA IONESCU, 
PETRU UILĂCAN
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te la construcții-montaj. Deși 
pentru justificarea acestor stări 
de lucruri total necorespunză
toare se pot invoca unele difi
cultăți obiective, trebuie men
ționat că la această întreprin
dere conducerea n-a acționat 
cu insistență pentru rezolvarea 
la timp a problemelor privind 
pregătirea și demararea cores
punzătoare a lucrărilor. Din 
păcate, asemenea constatări sînt 
și la alți beneficiari. S.C.S.M. 
Petroșani are pînă în prezent o 
realizare de 71,2 la sută, iar 
Institutul de mine 74,8 la sută, 
procente care nu garantează pe 
deplin îndeplinirea sarcinilor 
anuale.

Probleme deosebite se ridi
că de asemenea pe șantiere. Da 
T.C.M.M., deși în luna septem
brie planul de producție s-a 
depășit cu 13,6 la sută, pe cele 
9 luni nerealizările persistă. A- 
ceasta face ca din prevederile 
anuale să nu fie realizat decît 
69,4 la sută. Dacă se are în ve
dere volumul mare de lucrări 
rămase de executat în trimes
trul IV, rezultă că pe șantierele 
miniere se impun măsuri ener
gice pentru intensificarea rit

Noi elemente 
stimulative 

(Urmate din pag. 1) 

stagiul a fost majorat la 8 ani. 
In aceste condiții numeroși sa- 
lariați cu o vechime mai mică 
de 8 ani nu au putut fi promo
vați, chiar dacă între timp au 
absolvit cursurile de calificare 
corespunzătoare. Aplicarea ne
diferențiată a legii nr. 12 — în 
condițiile cînd gradul de teh
nicitate nu este același pentru 
toate ramurile — a constituit o 
frînă în asigurarea cu forță de 
muncă calificată. Prin reduce
rea acestui stagiu la jumătate, 
atît pentru muncitori cît Și 
pentru personalul tehnic, se 
creează premisele unei integrări 
mai accelerate în minerit a 
forței de muncă, și, totodată, 
a calificării ,ei intr-un termen 
mai scurt, a salarizării cores
punzătoare în funcție de cei 
doi factori — vechime și califi
care.

încheierea „Cupei Davis“
— EDIȚIA 1972 —

® Ca și în ediția anului trecut, scorul a fost de 3—2 în favoarea forma
ției americane.

® Pentru a treia oară în finală, echipa României eșuează în tentativa de 
a cuceri „Salatiera de argint“, dar la capătul unei lupte strînse.

© In partida de simplu cu Stan Smith, „veteranul" nostru Ion Țiriac 
a făcut una din cele mai bune partide din prestigioasa sa carieră sportivă.

„Cupa Davis" — ediția 1972 
— s-a încheiat duminică la a- 
rena Progresul din Capitală o 
dată cu disputarea ultimelor 
două partide de simplu. Scorul 
acestei a 61-a finale, disputa
te între selecționatele S.U.A. 
și României, a fost, ca și în e- 
dlția de anul trecut, de 3-2 în 
favoarea formației americane, 
care de cinci ani consecutiv 
păstrează „Salatiera de argint" 
și înscrie a 24-a victorie a 
culorilor S.U.A. în palmaresul 
general al tradiționalei competi
ții de tenis pe echipe.

Timp de trei zile, aproape 
20 000 de spectatori și milioane 
de telespectatori au urmărit 
un spectacol sportiv captivant 
prin frumusețea și dîrzenia cu 
care jucătorii celor două echi
pe luptau pentru victorie.

Finala acestei ediții a „Gu

TELEX - TELEX - TELEX
VARNA 16 (Agerpres). — 

Campionatul european feminin 
de baschet s-a încheiat 
aseară la Varna cu vic
toria selecționatei U.R.S.S. 
care în meciul decisiv, a în
vins cu scorul de 79—48 (35—22) 
formația Bulgariei.

Echipa României s-a situat- 
pe locul 5 în clasamentul fi
nal. In ultima zi de întreceri, 
formația română a pierdut cu 
50—54 (27—25) întîlnirea cu re
prezentativa Cehoslovaciei.

★

VIENA 15 (Agerpres). — 
Peste 74 000 de spectatori au 
urmărit duminică la Vlena me
ciul internațional de fotbal 
dintre echipele Austriei și Un

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 398

mului de lucru și predarea că
tre beneficiari a tuturor obiec
tivelor. Similar se pune proble
ma și la șantierul 71 G.F, Petro-

Beneficiarii si> 
constructorii
să acționeze 

cu toată 
fermitatea

șanl care are de executat și fi
nalizat importante lucrări pri
vind electrificarea liniei ferate 
Fillași-Mintia, Procentul de 73,7 
la sută din sarcinile anuale tre
buie să constituie pentru con

ȘEDINȚA CONSIllllUI KECOM
Luni, 16 octombrie, a avut 

loc ședința Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești, la care au partici
pat și președinții uniunilor ju
dețene, precum și alte cadre 
cu munci de răspundere din 
cooperația meșteșugărească.

La ședință a luat parte to
varășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al G.G. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care — du
pă ce a înfățișat preocupările 
permanente ale conducerii 
partidului pentru continua îm
bunătățire a activității de a- 
provizionare cu bunuri materia
le și de servicii pentru popu
lație, pe baza hotărîrilor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale a partidului — 
a prezentat consiliului reco
mandarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind e- 
liberarea tovarășului Iile Alexe 
din funcția de președinte al 

pei Davis", prima disputată în 
țara noastră, a reunit un mă
nunchi de ași ai rachetei, cîș- 
tigători a celor mai prestigioa
se turnee și campionate inter
naționale, jucători care au con
tribuit la reușita acestui veri
tabil festival al sportului alb. 
Pentru a treia oară în linală, e- 
chipa României eșuează în ten
tativa de a cuceri „Salatiera de 
argint" dar, Ia capătul unei 
lupte strînse în care au fost 
situații cînd soarta meciului 
putea să se întoarcă în favoa
rea tenlsmanilor noștri. Echi
pa S.U.A. a prezentat o forma
ție excelent pregătită. Jucătorii 
săi tocmai aici, la București, pe 
un teren de zgură, au fost în 
plenitudinea mijloacelor fizice 
șl tehnice. In timp ce Ilie Năs- 
tase, epuizat de numeroasele 
turnee la care a participat 
chiar înaintea finalei, nu a dat 
randamentul scontat, Stan Smith 
a prins o formă maximă.

Și totuși chiar acest jucător 
cu nervi de oțel, această „ma
șină" de tenis, caro este Stan 
Smith, s-a aflat și el în difi
cultate, fiind obligat să facă 
apel la toate resursele și cunoș
tințele sale tehnice pentru a-i 
smulge victoria „veteranului" 
nostru Ion Țiriac care disputa 
cei de-al 100-lea meci al său 
în „Cupa Davis".

Partida dintre Smith și Țiriac 
a fost poate cea mai frumoasă 
și mai bine jucată din toate cele 
patru meciuri de simplu ale a- 
cestei finale. Țiriac a făcut una 
din cele mai bune partide din 
prestigioasa-i carieră sportivă 
și numai vîrsta și oboseala a- 
cumulată în primele patru se
turi l-au făcut să scape această 
victorie pe care ar fi meritat-o, 
deși foarte puțini se gîndcau la 

gariei contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial 
(grupa I). Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (0—2). Au marcat pentru 
oaspeți Dunai, Kocsis, respectiv 
Hasil (11 m) și Jara.

★
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Comentînd. ultimul meci al tur
neului întreprins de selecționata 
română de rugbi în Anglia, 
meci cîștigat Ia limită cu 
24—23 de selecționata comita
tului Devon, corespondentul a- 
genției Reuter notează printre 
altele: „deși au pierdut partida, 
românii au practicat un rugbi 
mal întreprinzător, au făcut 
un joc mai deschis și mai modern, 

ducerea acestui șantier o ana
liză temeinică a posibilităților 
de accelerare a lucrărilor. In 
acest scop, este necesar să se ia 
toate măsurile pentru folosirea 
din plin, în schimburi prelun
gite, a utilajelor și forței do 
muncă. De asemenea, se impu
ne pregătirea condițiilor pentru 
ca pe timp nefavorabil sau frî-< 
guros ritmurile de lucru să poa
tă fi accelerate. Pentru bene
ficiarii de investiții, perioada 
rămasă pînă la finele anului 
trebuie să fie o etapă de mun
că intensă, de pregătire a con
dițiilor de realizare a investi
țiilor pe 1973. Cu prioritate este 
necesar să se asigure studiile 
tehnico-economice și proiectele 
de execuție la obiectivele pre
văzute în planul pe anul viitor, 
concomitent cu încheierea în 
cel mai scurt timp a contractă
rii utilajelor necesare noilor o- 
biective. Atît pentru beneficiari 
cît și pentru constructori, lunile 
acestui trimestru trebuie să 
reprezinte o perioadă de efor
turi și preocupări intense și 
rodnice, care să garanteze ferm 
realizarea exemplară a progra
mului de investiții din Valea 
Jiului.

UCECOM și alegerea tovarășu
lui Florian Dănălăche, mem
bru al Comitetului Executiv al 
G.G. al P.C.R., în funcția de 
președinte al UCECOM.

Punîndu-se la vot aceste re
comandări Consiliul UCECOM 
a hotărît în unanimitate, coop
tarea tovarășului Florian Dănă- 
lache ca membru al consiliu
lui șl l-a ales membru al Co
mitetului Executiv, al Biroului 
și președinte al UCECOM.

Consiliul a hotărît, de ase
menea, eliberarea tovarășului 
Ilie Alexe din funcția de preșe
dinte al UCECOM și l-a ales 
vicepreședinte al uniunii.

In continuare, consiliul a a- 
nalizat stadiul îndeplinirii pla
nului cooperației meșteșugă
rești pe primele trei trimestre 
și a stabilit o serie de măsuri 
privind realizarea sarcinilor e- 
conomice din acești an, precum 
șl a celor prevăzute în cursul 
anului viitor.

(Agerpres)

această posibilitate. Scor finali 
4-6, 6-2, 6-4, 2-6, 6-0 în favoa
rea lui Stan Smith.

în ultimul meci de simplu 
s,au întîlnit Ilie Năstase și 
Tom Gorman. La capătul unei 
partida spectaculoase, Iile Năs
tase șl-a adjudecat victoria îți 
patru seturi cu 6-1, 6-2, 5-7, 
10-8.

A urmat festivitatea înmînă- 
rii „Cupei Davis" de către 
Dwight Davis jr„ fiul fondato- 
țului acestui trofeu, reprezenta
tivei S.U.A., cîștigătoarea celei 
ae-a 61-a ediții a tradiționalei 
competiții pe echipe.

*
Impărtășindu-și impresiile și 

părerile redactorului „Ager
pres" duminică seara, după ul
tima partidă a acestei pasio
nante întîlniri, Enrique Moreia 
(Argentina) arbitrul principal al 
întîlnirii a spus : „Mulțumesc ce
lor două federații pentru încre
derea acordată de a oficia la 
această finală a „Cupei Davis". 
Pentru mine a fost o mare o- 
noare să arbitrez întîlnirea 
dintre cele mai bune echipe 
din lume. Pentru tenisul eu
ropean cel mai bun lucru ar fi 
fost să cîștige România finala. 
A cîștigat însă o echipă a că
rei valoare nu poate fi pusă la 
îndoială Tenismanii români și 
în special Ion Țiriac au luptat 
excepțional. Maniera cu care a 
abordat Țiriac meciul cu Smith 
m-a impresionat pur și simplu. 
A pierdut în fața unui mare 
campion, câștigătorul dc la 
Wimbledon. Să mă iertați dacă 
am făcut unele erori, ele nu au 
fost intenționate".

(Agerpres)

ceea ce le-a atras aplauzele 
celor 3 000 de spectatori. Ju
cătorii români au avut trei e- 
ssai-uri reușite prin șarje pe 
linia de trei sferturi, în timp 
ce gazdele au realizat un sin
gur essai"

In meciul de la Torquai, 
punctele echipei române au fost 
înscrise de Marica și Atanasiu 
(două și respectiv o încercare), 
Durbac (două lovituri dc pe
deapsă și o încercare transfor
mată), Bucos (o lovitură de pe
deapsă). După cum s-a mai a- 
nunțat în primele două partida 
ale turneului, selecționata Ro
mâniei a întrecut cu 18—3 e- 
chipa comitatului Cornwall și 
cu 6—3 combinata Comitatelor 
Devon și Cornwall.


