
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I Ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Toate organizațiile de partid, toate colectivele

în ziua de 23 octombrie 1972 a avut Ioc ședin
ța Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

în cadrul ședinței, a fost examinat Programul 
de măsuri privind aprovizionarea cu produse a- 
groalimentare a populației pentru perioada de 
toamnă-iarnă 1972-1973. Comitetul Executiv a 
constatat că există condiții ca în acest an să 
se realizeze o bună aprovizionare a populației, 
superioară celei din anul trecut, și a dat in
dicații Ministerului Comerțului Interior, Minis
terului Agriculturii Industriei Alimentare și 
Apelor și celorlalte organe interesate să ia toa
te măsurile pentru a se asigura realizarea inte
grală a prevederilor stabilite în program, și, tot
odată, să îmbunătățească activitatea de deservire 
a populației cu produse agroalimentare și alte 
mărfuri de consum.

Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, 

unele probleme privind îmbunătățirea organizării 
industriei constructoare de mașini. Pentru 
transpunerea în practică a sarcinii prevăzute de 
Conferința Națională din acest an în legătură cu 
îmbunătățirea coordonării unitare a activității 
întregii ramuri a construcțiilor de mașini și a 
metalurgiei, Comitetul Executiv al C. C. al 
P.C.R, a stabilit măsuri pentru trecerea la ela
borarea propunerilor privind crearea Consiliului 
de Coordonare a profilării, specializării și coope
rării în ramurile industriei construcțiilor de ma
șini și industriei metalurgice.

Comitetul executiv a analizat proiectul de lege 
privind organizarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România și a stabilit ca acesta 
să fie supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.

în continuare. Comitetul Executiv a examinat 
și a aprobat propunerile unor ministere privind 
principalii indicatori al unor noi lucrări de in
vestiții ce urmează a fi realizate în cursul ac
tualului cincinal.

Comitetul Executiv a soluționat, de asemenea, 
o serie de probleme ale activității curente.

de muncă își pun la temelia activității: 

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului 
transmise cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului ANCHETA

 I

Se petrec, , acolo, în 
subteran, în abatajele 
și galeriile minei Lu- 

peni, fapte de muncă pe 
care orașul nu mai ajunge 
să le cunoască, fapte de e- 
roism cotidian intrate de 
mult timp în sfera obișnui
tului. Dar nu sînt obișnu
ite și nici nu mai păstrează 
trăsăturile simplului fapt 
comun. Aceste fapte se nu
mesc, la fel ca pînă acum, 
„tone de cărbune", „pro
ducție mărită", „avansări 
rapide" — cărora oamenii,

Orașul 

de pe 

umerii 
minerilor

Simpozion
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de-a ffl-a aniversări

a Repnhlicii

ACTIVITATEA 
INOVATORILOR 

autentică 
manifestare a 

spiritului creator
Prin aportul ei nemijlocit 

Ia introducerea tehnicii noi, 
la perfecționarea utilajelor 
de fabricație, la aplicarea în 
producție a cuceririlor tehni
cii contemporane, . mișcarea 
inovatorilor și raționalizatori- 
Ior a constituit și reprezintă 
un mijloc eficace de accele
rare a progresului tehnic, A- 
ceastă importantă pîrghie de 
progres și-a pus pregnant am
prenta pe îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și a calității 
produselor, pe reducerea 
cheltuielilor de fabricație.

Desfășurînd activitatea în 
lumina noilor orientări, sar
cini și atribuții trasate de 
partid, inventatorii, inovato
rii și raționalizatorii din U- 
zina de utilaj minier Petro
șani au venit cu numeroase 
propuneri realizînd economii 
și rezolvînd probleme strin
gente, de producție.

Ca urmare, mișcarea de i- 
novații a atras în anul 1972 
un număr de peste 50 de ino
vatori, iar numărul propune
rilor înregistrate în acest an 
se ridică la 45.

Aspectul calitativ al propu
nerilor de inovații aplicate în 
producție este oglindit prin 
faptul că a crescut valoarea 
economiilor antecalculate și 
postcalculate. Astfel, prin a- 
plicarea celor 27 de inovații 
și raționalizări acceptate pen
tru aplicare în acest an, s-au 
realizat peste 13 milioane lei 
economii antecalculate, iar 
valoarea economiilor postcal
culate se ridică la aproape 
800 mii lei. Dintre inovațiile 
cu eficiență economică mai 
importantă, aplicate în pro
ducție, se evidențiază: ma
triță pentru decuparea semi- 
articulațiilor grinzilor articu
late (autori Vasile Roman și 
Iosif Czibula), confecționa
rea unui pulzerizator (autori 

Vedere a puțului principal Sud — Aninoasa.

Viorel Anghel și Victor Ra
du), schimbarea tehnologiei 
de formare pentru ciocane 
de mori etc.

Inovatorii din U.U.M.P., pe 
lîngă dorința de a obține e- 
conomii cît mai mari, contri
buind astfel la creșterea be
neficiilor uzinei noastre, 
sînt în permanență, preocu
pați și de ușurarea efortu
lui fizic al muncitorilor, de 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și a calității produ
selor, urmărind îndeplinirea 
tuturor prescripțiilor cerute 
de tehnica securității mun
cii, atît în uzină cît și în 
subteran.
’ Astfel, de pildă, prin apli
carea inovației dispozitiv 
pentru fixarea tamburului și 
înșurubarea tarată a ghida
jului pistonului, tovarășii 
Francisc Soo, Francisc Ma- 
tyus și Mihai Matyus au rea
lizat eliminarea montării ma
nuale a ghidajului pistonu
lui stîlpilor SVJ prin meca
nizarea operației. Concretiza
rea inovației „dispozitiv de 
îndoire a țevii de protecție 
pentru stîlpi SVJ" a eliminat 
îndoirea la cald, îmbunătă
țind, totodată, condițiile de 
muncă.

Pentru a traduce în viață 
măsurile elaborate de partid 
în scopul ridicării pe o 
treaptă înaltă a eficienței 
activității colectivelor de 
oameni ai muncii, * 1 inventa
torii, inovatorii și raționali
zatorii din U.U.M. Petroșani 
sînt hotărîți să depună efor
turi sporite pentru a asigura 
mersul ascendent al tehnicii 
— condiție de bază a folo
sirii depline a capacităților 
de producție ale uzinei.

minerii care poartă pe ume
rii lor orașul, le împrumu
tă un ritm nou, dimensiuni 
aparte. Și, cred că nu gre
șesc afirmînd că aceste di
mensiuni ale muncii, pe 
care le întîlnim pretutin
deni, fie în brigăzile lui 
Petre și Caila, care nu mai 
au nevoie de prezentare, 
fie în cele conduse de Gî- 
rea și Ciochia din sectorul 
II, Moldovan și Oriuț de la 
III, sau loan Gavra și Va
sile Rus de la V, fie. în 
brigăzile de la investiții (a- 
lături de Nicolae Ungurea- 
nu. un nou nume, o .nouă 
brigadă — Dionisie Zoia — 
se înscrie pe lista minerilor 
de necontestată vrednicie) 
pretutindeni, aceste dimen
siuni au un dublu ' efect.
Primul, este materializat in 
tonele de cărbune extrase 
peste plan, în timp ce al 
doilea. împrumută noi tră
sături caracterului educativ 
al muncii.

/n 22 octombrie, mii 
de mineri, avind în 
frunte comuniști, s-au 

aflat în subteran, la locurile 
lor de muncă. Zi de producție 
mărită pentru abatajele ca
re se aflau la „tăiere", zi

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de sărbătorirea Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, conduce
rea Școlii generale nr. 1 Pe- 
trila va organiza în ziua de 25 
octombrie a.c. un simpozi
on cu tema „Figuri de eroi mi
litari care s-au jertfit pentru 
fericirea de azi a copiilor". 
Vor prezenta expuneri în fața 
participanților un ofițer și un 
cadru didactic.

Ing. Elisabeta Reisz 
U.U.M.P.

Sfătuindu-se între ei, ortacii pun la cale noi sporuri Ia producția de cărbuni.

Tot despre aprovizionarea populației
cu butelii pentru aragaz

„OBSTACOLELE" TEMPORARE
DINAFARĂ NU POT... SCUZA 

DEFICIENȚELE ORGANIZATORICE!
Cum era, de altfel, de aștep

tat, articolul „Să se pună ca
păt odată pentru totdeauna, 
tuturor anomaliilor în desface
rea buteliilor pentru aragaz 1“ 
(apărut în „Steagul roșu" nr. 
7134 din 10 octombrie 1972) a 
stîrnit vii reacții în rîndurile 
populației. Numeroasele sesi
zări, scrise și telefonice, pri
mite între timp la redacție vin 
în sprijinul autenticității, a ve
ridicității observațiilor critice 
surprinse de articolul sus-a- 
mintit, constituie încă o .dova
dă a faptului că, deși „mobilul" 
care 'a declanșat intervenția 
noastră (insuficienta satisface
re, din ultima lună, a popula
ției Văii. Jiului cu butelii de 
aragaz) își găsește o „contra- 
argumentare" justificativă în 
defecțiunile apărute pe circui
tul , „stațiile de încărcare a 
buteliilor — depozitul Compe- 
trol din Vulcan", problema în 
sine rămîne „pe rol", dispu- 
nînd de o ...valabilitate prelun
gită, permanentă. Mai multi 

cetățeni ne-au sesizat — după 
apariția acelui articol, cum 
aminteam — că situația, în 
mare, continuă să fie aceeași. 
Și, oricum, ni se cere să nu tre
cem cu vederea faptul că 
„lipsurile au rămas lipsuri", 
iar „promisiunile, promisiuni"...

Vasile Tașcău din Vulcan 
(Aleea Crizantemelor nr. 12, 
ap. 15) de exemplu, ne . scrie 
că, chiar a doua zi după apar 
riția respectivului articol („ca
re îmi dădea mari speranțe, 
gîndindu-mă că, de acum îna
inte, toate defecțiunile vor fi 
lichidate și vom avea butelii"), 
nu a reușit să schimbe butelia 
la depozit, a fost refuzat, in 
schimb șoferii-distribuitori, ca
re tocmai ieșeau din depozit, 
cu „suplimentări" de butelii 
pe mașini, au...„mulțumit" pe 
cîțiva cetățeni, ce așteptau 
afară (1). Noi — se spune în 
continuare în scrisoare — cei 
ce v-am aprobat întrutotul fer
mitatea poziției, vă anunțăm 
că nu mai sîntem în stare 
să ne mulțumim cu...articolele 
critice, așteptăm să ne comu
nicați măsurile luate în urma 
acestor articole. „Dacă și ati
tudinea de sfidare fățișă a 
doleanțelor oamenilor mai 
poate fi trecută cu vederea 
atunci...ce rost mai are să-i 
„deranjăm" pe cei de la bute
lii cu critica, cînd aceștia n-o

A
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SPORT
• Cronica meciului de fotbal „U" Craio

va — Jiul Petroșani

• După finala „Cupei Davis'*...

• Cum sînt ocrotite „sanctuarele sănă
tății ?",

• Tir cu arcul
© „In poartă, Voinescu I"

Munca cultural- educativă
H muncă vie, concretă cu 

omul
■ factor dinamizator al pro

cesului de producție

primesc, iar măsurile întîr- 
zie !..."

Ștefan Preiipceanu din Pe
troșani (str. Unirii, bloc 26, 
ap. 10), profund indignat, ne 
scrie că, timp de o lună de 
zile a așteptat, impulsionînd 
comanda făcută, să fie servit 
cu o butelie. Zadarnic 1 A con
sumat, între timp pentru că 
avind copil mic nu putea „vie
țui fără butelie" și...gazul li
chefiat al unor vecini binevoi
tori, pensionari. Și ne ' mai 
înpunoștințează că în data de 
9 octombrie, după amiaza, șo
ferul de pe mașina nr. 21-2 575, 
distribuia, în cartierul Aero
port, butelii, „ca la piață" 
„Eram notat pe comanda aces
tuia, dar nu m-a servit. De 
altfel nici nu aveam...25 de lei 
la mine ! Eu nu pot — ni se 
spune, în continuare — s-o de
termin pe soția mea, să ia co
pilul mic in brațe, butelia în- 
tr-o mină și umbrela în cealal
tă și să stea în stradă, aștep- 
tind mașina cu butelii 1 Ar 
trebui să fim anunțați că nu se 
mai primesc comenzi și poate 
o să fac eu cîteva nemotivate, 
să stau in stradă și să-l con
ving pe unul dintre șoferi 
că-mi trebuie neapărat O bu
telie..."

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Mina Dîlja, o unitate de 
producție modernă, cu peste 
2 000 de angajați. In curte, în 
sala de apel, pe coridoare, în 
birouri ne întîmpină un conti
nuu du-te vino trepidant, trans- 
mițîndu-ne și nouă ceva din 
febrilitatea atmosferei de aici. 
Toată lumea vorbește despre 
plan, producție, cărbune, 
lucru cît se poate de firesc, de 
altfel. Dar nu despre producție 
dorim să ne ocupăm în cele 
ce urmează, ci de o latură de 
activitate care — oricît de ne
încrezător ne-ar privi unii — 
constituie un auxiliar și un ad
juvant prețios ai unei produc
ții de calitate. Este vorba des
pre activitatea cultural-educati- 
vă și artistică ce se impune a 
fi realizată aici paralel cu ac
tivitatea de producție. Pentru 
a ne informa ce s-a realizat în 
cadrul exploatării pe această 
latură, stăm de vorbă cu cî
țiva factori răspunzători.

— Ce ați întreprins în acest 
an cu angajații minei în dome
niul activității cultural-educati
ve și artistice ? .—- întrebăm pe 
tov. Emil Oprea, șeful servi
ciului administrativ, responsa
bil cultural în comitetul sindi
cal.

— Avem o gazetă de perete 
în care se publică materiale 
critice la adresa unor lipsuri 
și neajunsuri; ne-am intensifi
cat strădaniile pentru realiza
rea cît mai multor abonamente 
la presă astfel că în prezent 
numărul acestora s-a dublat, 
ne preocupăm și de agitația 
vizuală din incinta exploatării 
montînd panouri care popula
rizează sarcinile și angajamen
tele fiecărui sector. La stația 
de radioamplificare difuzăm. în 
orele de schimb, toate aspecte
le noi privind planul de pro
ducție, vorbim și despre grija 
pentru avutul obștesc, despre 
probleme ale p.c.i.

— Pînă aici toate bune, dar 
nu ne-ați vorbit nimic despre 
activitatea cultural-educativă 
și artistică propriu-zisă, reali
zată direct cu omul. Aveți un 
club în cadrul exploatării ?

— Nu, deși ar fi binevenit. 
Avem în schimb o sală de fes
tivități la căminul salariaților 
noștri nefarniliști și acolo mai 
au loc cîteodată activități de 
genul celor care vă interesea
ză.

— De pildă ?! .
— Păi, vizionări de programe 

la televizior, prelegeri pe teme 

Un gînd

frumos
Am trăit un sentiment puternic și un gînd frumos mi 

s-a ivit rotund de după timplă cînd în lumina ochilor 
uimiți a prins contur mozaicul -de carpete persane, de ves
te cu înflorituri, de obiecte de decor — fluture sau fată 
cu plete — tablete și altele și altele, din vitrina magazinu
lui de galanterie de pe strada principală a Petroșaniului. 
lucruri de mină ale fetelor din anii 1-IV ai Liceului de cul
tură generală. Sînt doar o parte infimă din obiectele cu 
caracter artizanal, cvasiunicate, produse de-a lungul unui 
an întreg de componentele grupelor de croitorie și de co-

voare-țesătorie, dirijate și orientate de rodnica colaborare 
a două maistru-instructoare: Eleonora Schelker și Livia 
Pascu. Armonia. îngemănarea măiestrită a culorilor s-au 
născut pe parcursul a multe ore de răbdare, de concen
trare trudnică, de migală gr.eu de suportat fără să ai — 
ca pe o comoară de preț — suportul pasiunii, al dragostei 
pentru tot ceea ce se naște din buchetul miinilor harnice 
și pricepute. Fruct de începătoare — multe dintre ele n-au 
mai lucrat niciodată așa ceva — dar cît de ales este mie
zul lui! Și valoros totodată — atît estetic cit și pur ma
terial fondurile acumulate din vinzarea acestor produse 
îmbogățesc avutul școlii prin procesul pe care tehnica l-a 
definit ba autodotare. Autoutilare prin rodul miinilor li
ceenelor noastre. Nu credem că poate fi cineva _  ce să
mai vorbim de părinții sau rudele autoarelor ! — care să 
treacă nepăsător pe lingă. vitrina cu frumuseți și să nu-și 
închipuie (și nu numai atît!) cam cum ar sta cutare carpe
tă pe cutare perete...

...Și un gînd frumos mi s-a ivit rotund de după timplă. 
cînd în lumina ochilor uimiți... Gîndul că tot ceea ce 
creăm noi, oamenii de pe aceste meleaguri îmbrățișate de 
apele Jiului, alături de poporul întreg, poartă lumina, ar
monia.^ și frumusețea pe care le incorporează — la scara 
redusă, desigur — produsele miinilor fetelor noastre...

educative, de etică, producție.
— Cite astfel de prelegeri 

au fost susținute în ultimul 
timp ?

— Două. (?l)
— Ultima cînd a avut loc ?
— In urmă cu o lună și ju

mătate...
— Aveți formații artistice 

de teatru, cor, muzică ușoară 
și populară etc. ?

— Avem o brigadă artisti
că de agitație, formată din 
patru tineri, și o formație de 
muzică populară care activea
ză în cadrul Casei de cultură. 
Am încercat să realizăm și o 
formație de dansuri populare 
dar nu am reușit.

— Aceste formații au pre
zentat cu regularitate progra
me în fața angajafilor?

— Intr-o măsură oarecare, 
da.

—- Cînd a prezentat brigada 
artistică de agitație ultimul 
său program ?

— I.a... 1 Mai. Dar acum 
brigada aceasta pregătește un 
nou program care va fi pre
zentat în curînd.

— Mai aveți ceva de adău
gat ?

— Nu prea. Doar că am pu
tea face mai mult în această 
direcție dacă ne-ar ajuta cum 
se cuvine și organizația U.T.C. 
pe mină.

Intrerupem aici dialogul cu 
tovarășul Oprea pentru a-1 
continua cu tov. Virgil Cior
nei, tehnician, secretarul co
mitetului U.T.C.’ pe mină.

— Ni s-a spus că organiza
ția U.T.C. din Această exploa
tare nn prea participă la re
alizarea unor activități cultu
rale cu tinerii. Este adevărat ?

—Să vă spun sincer, da.
— ...??!
— Eu sînt proaspăt ales în 

această funcție și nu am fost 
ajutat cum se cuvine de cei
lalți membri ai comitetului. 
Celălalt secretar a fost schim
bat tocmai pentru lipsa de 
activitate. Acum așteptăm a- 
Iegeriie și apoi sperăm să se 
remedieze situația de pînă în 
prezent. Totuși, în ultima lu
nă noi am ținut pentru ute- 
ciștii de la căminul nefami- 
liștilor trei cursuri privind 
statutul P.C.R., societatea so
cialistă multilateral-dezvoltată, 
etica și conduita în societate.

Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ing. IONIȚĂ PĂDURE, 
asistent, Institutul de mine
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r cum
naționalăcu boltă 

ieșit mo-
Exceptînd o mică parte a 

fazelor de poartă și două din
tre goluri (primele adică), par
tida dintre „U" Craiova și 
Jiul nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor, a uiiui derby au
tentic, semănînd mai degrabă 
cu o luptă surdă, de hărțuia- 
lă permanentă,' fără pretenții 
la construirea de acțiuni o- 
fensive cu „luciu" de....echipe 
fruntașe în divizia națională 
A. Meciul, deși a debutat fur
tunos și s-a menținut, o bună 
parte din prima repriză și 
chiar din cea de-a doua, pe o 
„linie de plutire" care plăcea 
tribunelor și dădea speranțe 
oaspeților, a căzut în platitu
dine în partea a doua, trans- 
formîndu-se, cum spuneam, în
tr-o dispută fără istoric, mar
cată doar de duritățile exce
sive ale echipei locale. Și to
tuși, un pic, o „fărîmă" de 
„istorie" a avut și această par
tidă. Aceasta a fost scrisă (din 
punctul de vedere . al Jiului 
vorbim) în minutul în care 
Rozsnai, scăpat de Sameș, la 
1-0 pentru' oaspeți, a ratat — 
din cauza terenului greu — o 
ocazie rarisimă. Altfel ar fi jucat 
echipa lui Ștefan Coidum în 
continuare, avînd un avantaj 
de două goluri, altfel ar fi a- 
ratat fața „ostilităților" și, 
poate, și Mulțescu (în min. 43) 
nu ar fi dat cu atîta nonșalanță 
cu... piciorul unei noi ocazii 
de majorare a scorului. Da
că 1 Dar acest „dacă", a avut 
o cu totul altă întorsătură și 
meciul, în continuare, nu a 
mai „contat" dpcît pe... sigu
ranța, nu lipsită de o mare 
doză de șansă, cu care gaz
dele au tranșat în favoarea 
lor decisivă rezultatul' final al 
partidei. Recapitulînd, în ma
re, „punctele" forte ale parti
dei, adăugăm deci marii ra
tări a lui Rozsnai (din min. 
23), ieșirea din joc a lui Mul-, 
țescu, ca urmare a unui fault 
grosolan și nu drept conse
cință a unei alunecări obiș
nuite. cum s-ar crede, care a 
lipsit echipa oaspete de „lian
tul" atît de necesar acțiunilor 
ofensive (ca să nu mai vor
bim de „culoare”!) și șansa 
pe caro au avut-o gazdele, în 
special prin Oblemenco, de a 
înscrie golurile, în urma u- 
nor faze care nu prevesteau 
că ar fi atît de deschis „ro
binetul" ofensivei „teamului" 
lui Cernăianu.

Prima parte a întîlnirii gă
sește în atac echipa oaspete, 
care, în ciuda începutului de 
„decizie forte" a apărării loca
le, găsește resurse spre a o 
pune în mare dificultate, tri
bunele fiind în mod repetat a- 
lertate de atacurile în trombă 
ale jiuliștilor, care deja își 
creaseră și un avantaj „mate
rial" pe tabela de marcaj (prin

golul Iui Rozsnai, 
peste portarul Opiea 
portun din poartă spre a re. 
zolva un frămîntat duel pen
tru balon dintre Stoian și Sa
meș).

In apărarea Jiului, toți echi
pierii își fac datoria cu promp
titudine ceea ce, se pare, 
scoate din calmul obișnuit e- 
chipa locală, în Continuare, 
jocului punîndu-i-se din ce în 
mai mult „pecetea" nervozită
ții. După ce Ion Gabriel, în 
min. 31, rezolvă ușor un a- 
tac purtat de Deselnicu, vine 
acel minut 33 cînd, după ce 
Stan trage de aproape Im
porter, mingea revine la Rozs- 
nai și acesta de la 6 metri ra
tează... Golul lui Oblemenco 
din min. 39 este parcă o răz
bunare a soartei nemiloase. 
(Ocaziile pierdute ușor întot
deauna se răzbună!). Pînă în 
finalul reprizei nu mai con
semnăm, în afara ocaziei lui 
Mulțescu despre care am mai 
amintit, decît fazele create de 
cvartetul ofensiv al 
tarilor în care Marcu 
loc „vioara întîi", 
credea, ci dimpotrivă 
tor care nu-și găsește locul 
(mereu fuge de pe o parte pe 
alta a terenului, ocolindu-1 
vădit pe Georgescu).

Repriza secundă începe de 
Ia 1-1, cu speranța unui „e- 
gal“ în mîinile oaspeților, cu 
un aprig sentiment de a face 
totul pentru victorie de par
tea cealaltă. Golul cu care 
gazdele preiau conducerea nu 
are deloc harul de a dezarma 
pe oaspeți și poate că nici nu 
s-ar fi întîmplat așa ceva 
dacă, o dată cu acesta nu ar 
fi intervenit, la cîteva minute, 
accidentarea lui Mulțescu și- 
suita intrărilor dure ale gaz
delor.

In continuare, o luptă fără 
„zvîcniri" generatoare de faze 
spectaculoase, două goluri (O- 
blemenco și Velea sînt autorii 
acestora) și cîteva modificări 
în formații. Atît! Repetăm, în 
condițiile în care și-au dispu
tat șansele la Craiova, Jiuliș- 
tii nu puteau „veni" cu un 
rezultat favorabil, atîta timp 
cît arbitrul Mircea Rotaru 
(Iași) nu a știut să stăvileas
că faulturile gazdelor iar cei 
doi fundași centrali ai Jiului 
nu au reușit să-l marcheze 
strict pe Oblemenco I

Au jucat formațiile: „U"
Craiova: Oprea — Niculescu, 
Bădin (Nlță), Sameș, VELEA — 
Slrîmbeanu, Ivan — Țarălun- 
gă, Deselnicu, Oblemenco, 
(Păunescu), Marcu ; JIUL: Ion 
Gabriel — GEORGESCU, Sto
cker, Tonca, Naidln — Naghi, 
Libardi — Stan, Rozsnai, STO
IAN, Mulțescu (Szabados).

„In poarta, 
VOINESCU"!

universi- 
nu e de- 
cum se 
un jucă-

nf ii
î

1. Farul 8 5 1 2 7— 8 11
2. Steaua 8 4 2 2 18— 8 10
3. Steagul roșu 8 4 2 2 12— 3 10
4. C. F. R. 8 5 0 3 9— 6 10
5. Dinamo 8 4 2 2 12— 9 10
6. Jiul 8 4 2 2 13—12 10
7. Universitatea Cv. 8 4 1 3 17—14 9
8. U T. A. 8 4 1 3 14—12 9
9. Sport club Bacău 8 4 1 3 13—11 9

10. Petrolul 8 3 2 3 4— 6 8
11. „U“ Cluj 8 3 1 4 8—17 7
12. F. C. Argeș 8 2 2 4 16—14 6
13. A. S. Armata 8 3 0 5 17—20 6
14. Rapid 8 1 3 4 3— 6 5
15. C.S.M. Reșița 8 2 1 5 8—14 5
16. Sportul studențesc 8 1 1 6 9—20 3

Rezultate tehnice
Rapid — Dinamo 0-0
Steagul roșu — F. C. Argeș 3-1
„U" Craiova — Jiul 4-1
U.T.A. — S. C. Bacău 4-1
C.SM. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 2-0
Petrolul — Farul 0-1
„U" Cluj — C.F.R. Cluj 1-2
Steaua — Sportul studențe sc 4-1.

Etapa viitoare
Steaua — „U" Cluj ; Jiul 

țese — „U“ Craiova ; F. C. 
Tg. Mureș — Dinamo; 
Rapid ; C.S.M. Reșița

— Steagul roșu; Sportul sfuden 
Argeș — S. C. Bacău ; A.S.A.

C.F. R. Cluj — U.T.A.; Farul — 
— Petrolul.

© In „echipa campionatu
lui, de la o etapă Ia alta" 
continuă să se mențină, au
toritari, jiuEștii Stocker, Al. 
Naghi și Mulțescu @ După 
toate probabilitățile, Rozsnai 
va ii utilizat în meciul pen
tru prelinrnariile campiona
tului mondial de fotbal in
tre România și Albania. îi 
dorim un debut concludent 
yiitorului .,internațional" jiu- 
list! ® Mul,eseu n-a putut 
ii folosit în meciul „națio
nalei" cu Academik Sofia, 
fiind bolnav. Probabil, va 
rămîne la dispoziția lotului..^ 
de tineret al țării.
@ Din nou, sintem nevoiți 
să semnalăm flagrante aba-

NOTE 
PE PORTATIV 

teri de Ia disciplina sporti
vă petrecute în campionatul 
județean de fotbal. La Vul
can, un spectator a aruncat 
în teien o piatră lovind un 
jucător; o parte a fotbaliș
tilor de Ia preparația Coroești 
an bruscat cu violență pe ju
cătorii de la Utilajul Petro
șani ; Velea de la Preparato
rul Petrila I-a lovit cu ca
pul (!?) pe un adversar de 
la Parîngul Lonea. In campio
natul municipal, Francisc 
Duck de la I.G.C. Petrila a 
proferat injurii Ia adresa ar-

i
i
i
i
!

i

j 
j

l64S/££ IAAMȘ
a reușit să îndeplinească norma

de maestru al sportului!
Pentru secția de tir cu ar

cul a Asociației sportive Parîn
gul Petroșani, activitatea ofi
cială, prevăzută în calenda
rul sportiv central pe anul 
1972, a luat sfîrșit, o dată cu 
participarea la „concursul mi
lenar" ce a avut loc la Satu 
Mare între 29 septembrie și 1 
octombrie 1972.

Făcînd bilanțul activității 
și al rezultatelor obținute de 
modestul lot de arcași, în a- 
cest sezon (3 seniori și 7 ju
niori), constatăm cu multă sa
tisfacție că acestea au depă
șit așteptările noastre și chiar 
ale... inimosului instructor 
sportiv, Francisc Edelyn, sub a 
cărui îndrumare membrii sec
ției își desfășoară’ activita
tea de peste cinci ani. Prin-

tre cele mai de seama rezul- 
tate se află cele obținute de 
Vasile Tămas care a reușit, în 
două concursuri, să îndepli
nească norma de maestru al 
sportului și să doboare și un 
record republican. Patru spor
tivi au obținut și ei categoria

ir
cu arcul

bltrului... Cît timp vor mai ii 
tolerate asemenea inadmisi- 
b.le acte de indisciplină ? © 
O întrebare: conducerea 
A.S. Jiul Petroșani chiar nu 
știe că „semnalelor" critice 
ale ziarului este necesar să 
li se răspundă ? Cititorii zia
rului așteaptă să vadă, negru 
pe alb, și reacția celor cri- 
ticați I © Probabil, Jiul va 
juca joi la Pitești în deschi
derea meciului F.C. Argeș — 
Real Madrid din „Cupa cam- 
pionilor europeni" © Dumi- 
trache și 'Neagu „ridică mă
nușa" pentru a opri ascen
siunea lui Rozsnai și V. Năs
tase. Zadarnic! „Cest trop 
tafd 1" — vorba francezului...

întîi de calificare, doi — ca
tegoria a doua, iar alți patru 
sportivi se numără printre, cei 
mai buni 10 sportivi ai anu
lui, în ramura respectivă.

La concursurile interjudețe- 
ne, dotate cu „Cupa Eliberării" 
(de la .Sovata), „Cupa Arma
tei" (Ia Cluj) și la ultimul 
concurs de la Satu Mare, e- 
chipa de arcași a A.S. Pa- 
rîngul Petroșani a ocupat, de 
fiecare dată, locul doi în cla
samentul general pe echipe la 
arcuri standard.

Cunoscînd baza materială a 
acestei secții care, în general, 
nu satisface nevoile și mai a- 
les faptul că arcașii din Petro
șani nu au un teren de sport

propriu unde să-și poată per
fecționa măiestria tragerii la 
panou, m-am adresat, instruc
torului FRANCISC EDELYN, 
pentru a afla unele amănunte 
cu privire Ia obținerea acestor 
succese : „într-adevăr, mă simt 
foarte bucuros de cele realiza
te in acest an și în special de 
faptul că Vasile Tămaș a ob
ținut norma de maestru al spor
tului. Trebuie să vă mai spun 
că, dacă am fi avut și noi, ca 
celelalte secții, din Tg. Mureș 
și Cluj, un număr suficient de 
săgeți, arcuri speciale ca și un 
buget corespunzător acestei 
secții, sînt sigur că am fi cu
cerit și un titlu de campion 
republican. Oricum însă, con
siliul asociației sportive —■ 
președinte Martin Schreter — 
a căutat să rezolve de cele 
mai multe ori in mod favora
bil unele probleme ale activi
tății secției noastre de tir cu 
arcul. Sper însă că, in anul 
1973, să primim și un ajutor 
mai consistent din partea or
ganelor care ne conduc pentru 
ca și noi, Ia rîndul nostru, să 
obținem rezultate și mai 
bune".

Am mulțumit tovarășului 
Francisc Edelyn pentru amabi
litatea cu care ne-a răspuns 
și i-am urat mult succes în 
activitatea do viitor.

de DAN
DEȘLIU

Am răsfoit, recent, la cî- 
țiva... ani de la apariție — 
poate tocmai faptul că, actu
almente, echipa națională de 
fotbal a României duce lipsa 
unui portar de excepție, să 
mă fi determinat la aceasta I 
— cartea lui Dan Deșliu 
„In poartă, Voinescu 1“ Du
pă cum însuși autorul măr
turisește, volumul nu a ur
mărit „recuperări din neant, 
ci scurgerea prin intermedi
ul unor elemente biografice, 
a semnificațiilor mai largi 
care se pot degaja, eventual, 
din cariera unui sportiv ma
re". Parcurgînd paginile, cu 
măiestrie, vigoare și... tnultă 
simpatie scrise, nu poți să nu 
remarci, în primul rînd, jfap- 
tul că cel mai popular por
tar de fotbal din România, în 
perioada postbelică, n-a fost, 
cum poate unii încă jmai
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După finala „CUPEI DAVIS
...Ecourile nu s-au stins șl 

nici nu se vor stinge in cu
rind... „Salatiera de argint", 
pe care Stan Smith a înăl- 
țat-o, într-o seară plumburie 
de octombrie, deasupra capu
lui, în fulgerele blitz-urilor 
fotoreporterilor, ia arena 
„Progresul" din Capitală, a 
luat drumul înapoi în A- 
merica. Ne stăruie încă în 
memorie senzaționalul dis
curs al Iui Țiriac, la festivi
tatea de premiere. Nu vom 
putea nicicînd uita prodigioa
sa „lecție" de patriotism pe 
care ne-a servit-o acest des
chizător de drumuri în teni
sul românesc modern, care se 
numește Ion Țiriac. 
nu vom uita nici 
Ilie Năstase este

adus la București... finala 
„Cupei Davis", invingind „a- 
proape singur" — cum zicea 
Țiriac — echipa U.R.S.S. și 
multe alte echipe... Ecourile 
nu s-au stins încă și nici nu 
se vor stinge în curind...

La înapoierea sa din Bu
curești, prof. MIRCEA PAS
CU, vicepreședintele C.S. Jiul 
Petroșani, unul din bunii 
prieteni ai „echipajului" ro
mân Țiriac — Năstase, ne-a 
oferit, în afara „ilustrației" 
acestui text și cîteva... răs
punsuri privind marea în
cleștare de forțe la care a 
asistat :

— A 61-a finală a „Cupei 
Davis" a revenit, din nou, 
americanilor. Pe drept! Au 
fost mai buni. Toți cei trei

✓

componenti ai echipei învin
gătoare au etalat o valoare 
de superclasă. In condițiile 
în care s-a disputat partida, 
nu puteau să nu c'îștige.... 
Ilie Năstase, oarecum nepre
gătit și, într-o măsură, con
sumat psihic, n-a reușit să-și 
ia revanșa, așteptată de noi 
toți, asupra lui Stan Smith... 
Dublul, după categorica vic
torie de anul trecut, de la 
Charlotte a fost prea încre
zător în forțele proprii, au 
intenționat ambii noștri ju
cători să-l intimideze și să-l 
•forțeze să greșească pe Erik 
van Dilîen, acesta însă a ju
cat magistral.,.

— Ce părere aveți despre 
meciurile, la simplu, ale lui 
Ion Țiriac ?

— Țiriac a jucat extraor
dinar. L-a învins pe Gorman, 
cu o revenire spectaculoa
să, senzațională. A reușit în 
fața lui Smith o partidă de 
excepție și deși a pierdut 
greu cel de-al 100-lea meci al 

. său în „Cuipa Davis" s-a 
comportat peste orice aștep
tări. Ii cunosc întreaga ca
rieră și sînt convins că nici
odată n-a jucat atît de bine!

— Nu trebuie să trecem cu 
vederea faptul că Năstase e 
cel cea cucerit cele mai mul
te victorii ale echipei ro
mâne în „Cupa Davis"...

— Categorici Și drumul 
lui Năstase v.a fi, în con
tinuare, lung și plin de vic
torii. Țiriac e însă cel ce i-a 
creat „pîrtia". Și, să fim ferm 
convinși că n-a fost pus 
punct final satisfacțiilor noas
tre în tenisul mondial...

Scurt —- dialog cu pror. MIR
CEA PASCU, antrenor de te, 
nis, vicepreședintele C. S. Jiul 
Petroșani

componențiîor 
(Dennis 
Harold

Auiograiele 
echipei americane 
Ralston, Stan Smith, 
Solomon, Tom Gormman, 
rik van Dilîen).

In ia|a „Salatierei" 
ireaga echipă română, Ia fes- 
tivitatea tragerii la sorți...

Instantaneu
handbal între
torfa." Călan
troșani.

din meciul de
echipele „Vic- 
și Știin(a Pe-

FOTO: I. LICIU

cred, un răsfățat al soartei. 
Privit retrospectiv, drumul 
lui Voinescu în sport, cu- 
prinzînd și perioada consa
crării, include un hățiș; de 
meandre, și sinuozități, deni
velări aproape derutante. 
Voinescu, consecvent și exi
gent cu sin.e însuși, s-a ridi
cat însă deasupra acestora. 
Arta sa, ca și a vedetelor 
scenei,, a fost alcătuită dintr-o 
infinitate d® elemente comu
ne, determinate de norme 
precise, cărora personalitatea 
excepțională a izbutit să Ie 
confere o aură cu totul parti
culară, singulară.

Riscanta tentativă a auto
rului de a reînvia, printr-o 
însușire fortuit sumară și im
perfectă, atmosfera unui cari
ere sportive u fost încunu
nată cu un deplin succes. I- 
maginilc pe care ni le oferă 
o lucrare, ca cea la care ne 
referim, volatilizate în mod 
firesc tn aceeași fracțiune de 
secundă în care s-a produs 
— ne sînt aduse atît de a- 
proape încît, pe unele porți
uni, parcă nu ne-am afla 
confundați într-o lectură ci... 
așezați comod în fața televi
zorului... Și nu aceasta e to
tul. Simți ajungîndu-te, din 
paginile cărții, strigătul ca
re se înalță din zeci de mii 
de piepturi, din tribune, ex
clamațiile înfocate ale „sufle- 
tiștilor", tăcerea lungă dina
intea... penalty-ului, senzația 
de mare fericire a „microbiș
tilor" cîștigători (și ei, bine
înțeles, se consideră victori
oși) ai unui meci, în momen
tul cînd coboară, după ulti
mul fluier al arbitrului, scă
rile stadionului...

Avînd în față un „material 
documentar" care, în sport, 
n-a avut deloc o existență li
neară, e firesc ca volumul 
să constituie o reușită. Și 
„pana" lui Dan Deșliu e o 
garanție sigură...

Păcat că asemenea cărți nu 
apar mai des I

(I. P )

Setea de mișcare, de destin
dere, de deconectare, au fă
cut din sport un prieten ne
despărțit al tineretului zile
lor noastre, o necesitate cu
rentă a vieții omului modern. 
Omul caută deliberat terenu
rile sportive, dorește 
consolideze sănătatea, 
sport mînat de dorința 
mișcare, de perfecțiune, 
tru menținerea frumuseții fizi
ce. Omul a învățat să folo
sească acest elixir al vieții, 
acest tonic de neînlocuit care 
este sportul. II vedem, după 
orele de muncă sau de clasă, 
luînd drumul terenului de 
sport, unde prin „oboseală" își 
curmă oboseala, îl vedem în- 
toneîndu-se satisfăcut, 
mai vesel. II vedem 
„magnetizat" de aceste 
luare" 
tații...

Dar, 
bare, 
poate 
curățenie î Este pe deplin în
țeleasă reciproca lor influen
tă, contopirea acestor termeni, 
cu identitate de sensuri? Se 
bucură de considerarea cuve
nită terenurile noastre 
sport ?

Iată întrebări la care nu 
poate răspunde, din păcate, 
firmativ, așa cum ar trebui, 
xistă încă o optică greșită 
legătură cu existența și igiena 
bazelor sportive, încă se mai 
crede că asigurîndu-se un 
spațiu cu destinația „sport" 
este de ajuns, chiar dacă o- 
mul trebuie să se „miște" în
tr-un nor de colb, pe terenuri 
denumite adeseori depozite de 
gunoi, pline cu- hîrtii și cîr- 
pe, cu reșturi de la materia
lele de construcție etc., des- 
chizînd astfel căi dintre cele 
mai sigure îmbolnăvirii. Astfel 
de situații regretabile se întîl- 
nesc și la unele școli, unde
copiii sînt nevoiți să facă
sport în condiții absolut ne
igienice.

Desigur, altele — și numă
rul acestora este destul de 
mic — dispun de baze care 
își merită cu prisosință nume
le de „temple ale sănătății", 
dar sînt prea multe cele ce se 
află încă la polul opuș (de e- 
xemplu terenurile școlilor ge
nerale nr. 5 și nr. 1 Vulcan, 
nr. 5 Lupeni). Oare acestea 
nu pot fi acoperite cu. zgură, 
asfaltate și corespunzător în
grijite, astfel încît să cores
pundă elementarelor norme de 
igienă ? Sint lucruri aparent 
mărunte, dar de o mare im-

(de sirmă), s-au înmulțit gropi
le și denivelările de pe su
prafața de joc, iar vestiarele 
s-au transformat într-un depo
zit de scinduri și materiale de 
construcții. îmi amintesc că 
acum 2-3 ani, veneau aici 
foarte multi tineri din asocia
țiile sportive din întreprinderi, 
instituții, din școli. Oare si
tuația de azi nu are o expli
cație în atmofera respingătoare 
din jur ? Cît timp vor mal fi 
permise nare, nereguli în în
treținerea terenului de sport 
„Jiul" din Petrila i Pentru vii-

„SANCTUARELE
kJ W

S AN ATA Tll“?
portanță pentru sănătatea e- 
Ievilor. Și profesorii de edu
cație fizică au datoria cetățe
nească de a veghea, ca șl me
dicii, la perfecta dezvoltare 
fizică a copiilor, Ia Îndepărta
rea oricărui focar de îmbolnă
vire.

Se vorbește foarte adesea de 
o estetică a bazelor sportive. 
Alături de ordine și curățenie, 
aspectul estetic este una din 
cerințele importante ale exis
tenței lor. Ambianța înconju
rătoare trebuie să fie la fel 
de primitoare, la fel de curată 
ca și bazele.

Astfel, terenul de sport nu 
șe deosebește prea mult de 
maidan. Altfel devine mai pu
țin agreat de tineri! Așa s-a 
întîmplat cu terenul de sport 
al asociației sportive Jiul din 
Petrila ; gardul care îl separa 
de Jiu a dispărut, gărdulețului 
din interior îi curg petecele

tor comisia municipală de fot- 
bal este hotărîtă să suspen
de orice activitate competițio- 
nală pe acest teren. Baza 
sportivă trebuie șă corespun- 
dă întrutotul scopului pentm 
care a fost creată 1

O situație alarmantă o con
stituie.,. desființarea unor .ba
ze sportive. Intr-adevăr, jude
cind după unele statistici, sînt 
destule cazurile în care orga
nele locale încalcă o binecu
noscută hotărîre a Consiliului 
da Miniștri, dînd o altă des
tinație spațiului rezervat acti
vității sportive, nesocotind una 
din exigențele vieții moder
ne, de care vorbeam la înce
putul acestor rînduri. Fără a 
mai insista asupra faptului că, 
în acest fel, o serie de spor
tivi și echipe de performanță 
sînt împinse spre „forfait", 
datorită lipsei condițiilor de 
pregătire, se ridică problema

satisfacerii nevoilor intrinsece 
de recreere, de destindere prin 
sport ale marii majorități a 
oamenilor muncii.

In ultima perioadă, de pil
dă, an „dispărut" două tere
nuri de fotbal, 3 de volei, 2 
de handbal, sălile de sport de 
la Școala generală nr. 5 Pe
trila șl Școala comercială din 
Petroșani au primit altă des- 
tlnație din diverse motive 
mai mult sau mai puțin înte
meiate (III). Dacă elevii nu 
mai au nevoie de ele...

Adevărul este că, la aso
ciațiile sportive Minerul Vul
can și C.F.R. Petroșani, la 
Școala generală nr. 4 Petro
șani există suficient spațiu 
în apropiere, iar unele clase 
pot fi transformate în săli de 
gimnastică, chiar, improvizate, 
dar conducerile întreprinderi
lor, a școlii nu se preocupă 
de amenajarea altor baze spor
tive în schimbul celor desfiin
țate.

Majoritatea celor care „su
praviețuiesc" sînt prost între
ținute, neigenice, iar dintre a- 
cestea unele au în față a- 
ceeași perspectivă sumbră 3 
desființarea.

Se va ajunge oare Ia des
ființarea și distrugerea lor 
completă ?

După cum s-a pornit se pa
re că da. Sportul este și va 
rămîne un bun prieten al ti
neretului, un mijloc eficient 
de întărire a capacității fizi
ce și intelectuale, un izvor de 
forță și de voie bună.

Pentru a-și îndeplini meni
rea, el are nevoie de baze 
sportive cît mai multe, niai 
bine utilate, mai agreabile.

De aceea, pledăm pentru 
acordarea unei atenții pe mă
sura importanței lor „sanctua
relor sănătății...".

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

Petroșani
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Orașul de pe umerii
minerilor

(Urmare din png 1)
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a obiectivelor social-cultiirale in construcții

Intr-o atmosferă deosebit de 
combativă, comuniștii din ca
drul organizației de bază de 
la Șantierul nr. 1 Petroșani al 

. T.C.H. au luat în dezbatere, 
în adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri, activita
tea desfășurată de biroul or
ganizației de bază în vederea 
creării condițiilor de muncă 
și mobilizării salariaților la în
deplinirea sarcinilor . de plan.

După ce darea de seamă a 
evidențiat realizările din acest 
an, caro se concretizează în 
îndeplinirea în 9 luni a 83 la 
sută din sarcinile de plan, re
zultate la care o contribuție 
deosebită au adus-o comuniș
tii Dumitru Postolache, Dumi
tru Roșu, Marin Bădescu, Ma
rin Răcluleșcu, Marin Dună, 
Anghel Arsoi, Nicolae Milita
ry 
Gyorgyi, 
Francisc 
vu, loan 
o amplă 
junsurilor care s-au manifestat 
cu privire la calitatea neco
respunzătoare a. unor lucrări, 
obiective ce nu s-au înscris 
in graficele de execuție, gos
podărirea și valorificarea ma
terialelor și întărirea discipli
nei în muncă. Reliefînd nea
junsurile, darea de seamă a e- 
vidențiat, în același timp, si 
cauzele care le-au generat, di
recțiile în care trebuie acțio
nat pentru îmbunătățirea efi
cienței activității economice.

In elucidarea lipsurilor o 
contribuție importantă au a- 
dus-o apoi vorbitorii care au 
subliniat prin exemple con
vingătoare cauzele datorită că
rora realizările nu sînt la ni
velul posibilităților. Sintetizînd 
observațiile critice făcute s-a 
desprins concluzia că princi
palele carențe s-au manifestat 
în direcția utilizării forței de 
muncă, aprovizionării tehnico- 
materiale a formațiilor de lu
cru, asistenței tehnice, consul
tării oamenilor asupra măsu
rilor ce trebuie luate și dis
ciplinei în muncă. De pildă, 
în cuvîntul lor, comuniștii 
Francisc Baja, Dumitru 
șu, Alexandru Chiș, 
Tobă, Marin Bădescu, 
du Herteg, și Ion 
teză arătau că datorită ; 
de aprovizionare cu materiale, 
stării tehnice necorespunză-

toare a utilajelor, slabei cali
ficări a mecanicilor, insufici
entei preocupări pentru meca
nizarea lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă, forma
țiile de lucru nu pot 
zatc la capacitatea lor 
lă; se înregistrează 
stagnări în executarea
țiilor înscrise în grafice, 
ca urmare a nerealizării cîș-

Dumitru Ardeleanu, 
Constantin

Baja, Gheorghe 
Tobă și alții, a 
analiză asupra

Ion 
Onn, 
Beți- 
făcut 
nea-

i Ro- 
loan 
Re-
Cin-

lipsei

ru
p-"" ț /•-. • \ />

'6F1

nu-i consultă pe muncitori, 
inerg la locurile de mun- 
pentru a vedea condițiile 
lucru, pentru a acorda în-

tigurilor are loc un fenomen 
accentuat de fluctuație. Vor
bitorii au făcut ample referiri 
la atitudinea unor conducători 
ai procesului de producție ca
re 
nu 
că 
de
drumările tehnice necesare și 
a interveni operativ în rezol
varea problemelor de aprovi
zionare. Unele manifestări de 
indisciplină au fost cauzate 
de insuficienta grijă pentru a- 
cordarea drepturilor de con
cedii de odihnă și 
tului de protecție.

Alți participant! 
între care Victor
Catalina, Gheorghe 
Victor Seimeanu 
Arhip au făcut numeroase re-

echipamen-

la discuții, 
Voicu, Ilie

Bețivu, 
și Dumitru

feriri la faptul că sint încă 
lipsuri în ceea ce privește ac
tivitatea de organizare și 
ordonare a formațiilor de 
cru. Nu s-a încetățenit 
practică metoda ca înainte 
atacarea unor obiective 
se analizeze temeinic în 
măsură sînt creato condiții 
pentru a asigura continuitate 
în muncă formațiilor de lu
cru, finalizarea la timp a lu
crărilor începute pentru a se 
evita mutarea brigăzilor de la 
un loc de muncă la altul din 
cauza lipsei de materiale. Mai 
mulți vorbitori arătau că deși 
s-au stabilit din timp măsuri 
cu privire la asigurarea con
dițiilor de muncă în perioada 
de iarnă, pînă în prezent ele 
nu au fost finalizate datorită 
acestui fapt, în prezent șantierul 
este insuficient pregătit din a- 
cest punct de vedere.

Comuniștii au subliniat ne
cesitatea intensificării preocu
pării conducerii Grupului de 
construcții, a conducerii șan
tierului In vederea organizării 
mai raționale a activității, 
utilizării judicioase a resurse
lor materiale șl umane tn 
scopul înfăptuirii integrale a 
sarcinilor ce revin colectivu
lui de muncă. Vorbitorii au 
cerut biroului organizației de 
partid, comitetului de secție 
sindicală, comitetului U.T.C. 
și conducerii șantierului o par
ticipare sporită, o preocupare 
mul stăruitoare In vederea în
făptuirii sarcinilor cu privire 
la educarea membrilor de 
partid, a celorlalți oameni ai 
muncii în spiritul creșterii răs
punderii față de obiectivele ce 
trebuie înfăptuite în acest cin
cinal.

Unanime au fost aprecierile 
că în cadrul șantierului e- 
xistă forțe capabile să rea
lizeze sarcinile sporite ale a- 
cestui trimestru și ale anului 
1973 pentru construcțiile so- 
cial-culturale reieșite în urma 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Coaușescu în Valea 
Jiului, direcție în care comu
niștii au adoptat măsuri co
respunzătoare, menite să ducă

■ la înfăptuirea exemplară a o- 
bligațiilor ce le revin.

H. IGNEA

pentru posesoriiva

laIncepînd cu tragerea 
sorți pentru luna octombrie 
a.c. (care va avea loc la 31 
octombrie) va intra în vigoa
re un plan nou, majorat de 
cîștlguri la depunerile pe o- 
bligațluni C.E.C.

Potrivit noului plan, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
va acorda lunar 4 109 cîști- 
guri, în valoare totală de
4 180 000 lei, în loc de 3 607 
cîștiguri în valoare de 
3 471 400 lei, cît se acorda 
potrivit planului anterior. Cîș- 
tlgurile au valori individuale 
de 100 000 lei, 75 000, 50 000, 
25 000, 10 000 și, respectiv,
5 000 lei.

Cu prilejul „Săptămînii e- 
conomiei", ce are loc în peri
oada 25—31 octombrie la tra
gerea Ia sorți din 31 octom
brie, C.E.C. va mai acorda în 
plus de plan încă 415 cîști
guri in valoare de 560 000 Iei, 
deci în total 4 524 cîștiguri 
în sumă de 4 740 000 Iei.

Toți cei ce doresc să eco
nomisească pe obligațiuni 
C.E.C., Ie pot cumpăra la va
loarea lor nominală în prime
le zece zile ale fiecărei luni 
de la oricare unitate C.E.C. 
precum și de la unitățile poș
tale din țară.

Tot despre aprovizionarea populației

cu butelii pentru aragaz
(Urm or & din pag, T)

Corespondentul nostru din 
Vulcan, Tudor Mocuță, intr-o 
scrisoare pe aceeași temă, no 
aduce la cunoștință faptul că. 
în data de 17 octombrie a.c., 
la punctul de desfacere din 
Coroești, mașina cu butelii a 
sosit la ora 10,25 „deși o 
mare parte a celor 123 pose
sori de butelii aștepta acolo 
încă din zorii zilei (II)" și a- 
tunci la prompta intervenție 
telefonică a primarului orașu
lui, tov. Petru Barbu, înștiințat 
de situație... Elocvent 1

Și acum, pentru că, în răs
punsul care ne-a parvenit la 
redacție din partea conducerii 

. depozitului din Vulcan al în
treprinderii pentru livrarea 
produselor petroliere, sîn- 
tem... invitați la concluzii, să 
le ..tragem" 1 Nu însă înainte 
de a vedea ce conține acest 
răspuns (bineînțeles, în afara 
invitației amintite). „Nu am 
rămas indiferenți — ni se co
munică — la doleanțele cetă
țenilor. Lipsurile semnalate, 
datorate neprimirii în depozit 
a buteliilor, le resimțim noi 
mai mult decît oricine. (In trea
căt fie zis, nu-i chiar așa —•

n.n.). Ne miră faptul că sem
natarii articolului respectiv nu 
au luat în seamă declarațiile 
privind necazurile noastre. 
(Ba da, le-am notat și le-am 
inserat în ziar, dar nu ne-am 
mulțumit cu attt. Or, aceas
ta e... altceva I — n.n.) Nu 
s-an interesat să afle cîte in
tervenții disperate am făcut 
noi, la I.I..P. Timișoara, la 
I.L.P.P. Ploiești, la Centrala 
pentru condiționarea și livra
rea produselor petroliere Bu
curești și chiar la minisierul 
de resort, pentru a obține bu
teliile necesare. (Nit ne-a inte
resat, e adevărat, numărul in
tervențiilor „mai sus" ale con
ducerii depozitului din Vul
can, pentru că, repetăm, o si- • 
tuație „specială" 
mult, 
cruri 
elude 
tate, 
nentă. Situația „delicată", des
pre care ne vorbiți, a fost 
doar un prilej pentru noi, spre 
a readuce- în discuție o cauză 
care dăinuie de atita
n. n.). Critica adusă 
conducerii depozitului 
binevenită, pentru că 
au aflat și organele

poate, cel. 
explica o stare de lu- 
momentană, dar nn ex- 
o problemă cu valabili- 
cum spuneam, perina-

timp — 
de ziar 
a fost 

astfel 
noastre

superioare prin ce necazuri 
trecem. (Și? Măsuri? Promi
siuni? Nimic! — n.n.), dar vă 
rugăm să arătați care a fost 
minimul de oferte la care am 
apelat. (De acord I Am făcut 
acum și acest lucru. Oare si
tuația s-a „îndulcit" cu ceva ?
— n.n.), pentru ca oamenii să 
nn creadă cu totul altceva 
despre noi. (Să vedem ! Aș
teptăm, în continuare, părerea 
cetățenilor orașelor noastre...
— n.n.). Cînd nu mai ai bu
telii, nu-i poți mulțumi inte
gral pe toți cei 18 000 solici- 
tanți I (Problema e că și a- 
tunci cînd există suficiente 
butelii, numărul nemulțumiri
lor se menține la aceeași co
tă ridicată — n.n.11).

Să tragem” concluzii ? At 
însemna să ic reluăm pe cele 
inserate în finalul articolului 
apărut în 10 octombrie. Și nu 
are rost! Putem accentua to
tuși că nici pe departe nu se 
iace totul pentru asigurarea 
unei desfășurări în bune con-

Șo- 
pre-

caredeficiențele 
circuitul de dinain- 
în depozit a butcii-.

dițiuni a preschimbării buteli
ilor. Comenzile nu sînt res
pectate și onorate la timp I 
Nu se ține cont de un anumit 
orar in funcționarea centrelor 
provizorii de desfacere I. 
ferii continuă să servescă 
ierențial...

în fine, 
survin pe 
tea sosirii
ilor, nn scuză șl nici nti ar 
putea să scuze sau să „aco
pere" anomaliile întîmpinate 
de cetățeni în preschimbarea 
buteliilor, categoric de ordin 
organizatoric. Sînt lipsuri in
terne, survenite aici. într-un 
circuit restrîns, care se cer de 
urgență lichidate. Obstacolele 
..mari" dinafară, nu pot si 
nici nu au cum să determine 
conducerea depozitului (res
pectiv. pe, tov. Floria Mlrza) 
in a nu vedea atîtea
tea nereguli în rețeaua distri
buirii buteliilor, a căror re
mediere, repetăm, se impune 
ni toată acuitatea.

și ati*

Sortimente noi de materiale
de construcfii

noi

superioare^ au 
în acest an pe 

tară, ca urinare 
fructuoase din- 
de cercetare,

Peste 60 de sortimente 
•de materiale de construcție, cu 
caracteristici 
fost expediate 
șantierele din 
a colaborării 
tre sectoarele
proiectare și producție din ra
mura industriei materialelor 
de construcții, avind ca obiect 
lărgirea nomenclatorului de 
produse folosite în această 
ramură industrială. Este vor
ba, între altele, de pereți des
părțitori din beton celular nu- 
toclavizat pentru clădiri, var 
hidratat — țesături din fire de 
sticlă bitumate pentru izolații, 
cimenturi, adaosuri mixte de 
zgură de furnal, geam, tărmo-

pan — produs care, contribuie 
la mărirea rezistenței și a con
fortului unor subinsamble ale 
locuințelor și reducerea consu
mului de materiale de tîmplă- 
ric — diverse tipuri de pardo
seli și articole sanitare din 
porțelan și altele.

Numărul produselor 
late în cele zece 
cest an întrece cu 
pe cele realizate 
perioadă a anului 
girea gamei de materiale do 
construcții a avut drept rezul
tat obținerea, în acest timp a 
unor economii de metal, lemn 
și ciment în valoare do circa 
o sută milioane lei.

(Agerpres)

asimi- 
din a- 

la sută 
aceeași

luni
35 

în 
trecut. Lăr-

de întreținere sau de răpi
re, pușcare pentru alte bri
găzi. După primul schimb 
în sediul comitetului de 
partid al minei am schim
bat o vorbă cu cîțiva bri
gadieri care ne-au explicat., 
semnificația acestei zile 
Oricum, era duminică...

— Cu ani în urmă sau 
chiar cu luni în urmă, se 
spunea că minerul, care nu 
se îngrijește și peste ore
le dc program de abatajul 
lui, pierde el singur, lată 
că astăzi cu totul altfel sînt 
privite lucrurile. Oamefiii 
nu au venit numai pentru 
ei, ne-a relatat secretarul 
de partid al minei, tov. 
loan Raczek. Au venit pen
tru mină, pentru orașul a- 
cesta care trăiește pe ume
rii lor, pentru (ară. Nu es
te acest fapt dovada noii 
lor atitudini, jață de mun
că, față de societate ? O a- 
titudine cultivată în subte
ran, în abataje, în galerii.

Brigada lui Caila s-a an 
gajat să realizeze în aceas
tă lună 40 ml de avansa
re într-un frontal cu o 
lungime de 100 metri. Or
tacii lui Ciochia, răspun- 
zînd unei chemări la între
cere prin care o altă bri
gadă se angaja să dea pes
te plan 50 tone de cărbu
ne. s-au consultat, au soco
tit, și. în cele 
s-au pronunțat :
dem chemării și vom extra
ge peste plan... 2 000 tone"

— Pentru prima dală la 
locul nostru de muncă am 
introdus un ritm nou — zi
ua și fîșia — și treburile

din urmă 
„Răspun-

CULTURAL
(Urmare din pag. 1)

activitate artistică

vîndut bilete Ia 
de muzică ușoară.

ce specta-

interlocu-
Radn Lu

— Vreo 
■ați inițiat ?

— Am... 
spectacole

— La teatrul local ați fost 
cu tinerii î

— Da, o singură dată dar 
nu-mi amintesc la 
col...

Următorul nostru 
tor esto tovarășul
pa.șcu, secretarul comitetului 
dc partid al minei.

— In cadrul exploatării dv. 
există o foarte slabă activita
te cultural-educativă și artisti
că, In afară de brigada artisti
că de agitație, care prezintă 
programe o dată-de două ori 
pe' an, și de formația de mu
zică populară care de fapt ac
tivează în cadru] Casei dc cul
tură, precum șî de cîteva
cursuri sau prelegeri nu s-a în
treprins nimic în această di-

I recție. Cunoașteți această si-
( tuație ?

— Da. însă avem mari pro
bleme cu producția și nu ne 
prea rărnîne timp pentru alte 
activități.

■— Dar bine, nu considerați 
că. ocnpîndu-vă de oameni, 
anlrenîndu-i la diverse activi
tăți educative și instructive ei 
vor fi mai conștient! 
cinile dr producție 
le nu ?

— Ba da, iasă am
rat că e de datoria sindicatu
lui șl a U.T.C.-ului să se ocu
pe de aceste activități. De alt
fel. noi le-am atras atenția în 
această privință de cîteva oti 
celor care se ocupă direct de 

' munca educativă șl artistică.
asupra faptului că nu sînfem 
mulțumiți de ceea ce s-a iăcut 
pînă acum. O vină purtăm și

de șar
pe care

conside

EDUCA
noi pentru câ nu am urmărit 
cu atenția cuvenită această la
tură.

Am întrebat și pe directorul 
exploatării, ing. Ion Sabău 

' dacă s-a preocupat de activita
tea culturală și artistică din 
cadrul exploatării. Răspunsul 
său a fost lapidar, însă semni
ficativ : „Pînă nu merge pla
nul nu facem nimic în această 
direcție. Sperăm că în cîteva zile 
să ne redresăm și apoi ne vom 
ocupa și de cultură.! Eu sint dc 
foarte puțin timp în acest post 
șl recunosc că nu m-am ocu
pat niciodată de ceea ce m-ați 
întrebat. Promit însă că lucrul 
rile se vor remedia la noi și în 
această direcție. In cel mai 
scurt timp".

Am stat de vorbă așadar cu 
patru factori responsabili care 
ne-au prezentat o situație mai 
mult decît nemulțumitoare. în
țelegem și respectăm preocu
parea lor nr. 1 : aceea de a ur
mări îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de serviciu, dar nu 
nutem fi de acord cu neglija
rea cvasilotală a muncii edu
cative. Așa stînd lucrurile, nu 
mai constituie un motiv fie. 
mirare faptul că la mina Dîlia 
sînt destul de multe cazuri de 
absențe nomotivate, de abateri 
disciplinare, de abateri de la

normele dc conduită în socie
tate. A cere oamenilor numai 
producție fără a ne preocupa 
de viața lor spirituală, fără > 
le arăta pentru ce este necesa
ră producția aceasta, fără a 1<- 
organiza în mod plăcut, util, 
profitabil timpul liber, echi
valează cu a neglija un aspect 
foarte important: munca con
cretă cu omul. Nu avem de-a 
face cu mașini ci cu oameni 
vii, fiecare cu calitățile și de
fectele sale. Să facem totul 
pentru a dezvolta calitățile și 
pentru a corecta defectele. A-

w

pentru
Petrila

„Comprimate" pentru 
împăduriri

merg strună — ne-a decla
rat Marin Ciochia. La în
ceput pînă cînd s-au de
prins oamenii am intrat 
împreună cu șeful de sec
tor cite două schimburi 
pe zi. Trebuia. Trebuia să 
învingem niște greutăți la 
care s-a adăugat în mod 
neașteptat apa. Știți prin ce 
am. învins-o ? Prin însăși 
viteza, de avansare pe fron
tal. Cu cit avansăm mai 
repede, cu atita apa rămine 
mai mult în urma noastră...

Tinărul Constantin Popa, 
șef dc schimb în brigada 
lui Petre Constantin, ne-a 
vorbit despre ortacii cu 
care lucrează. Aurelian 
Manila. Marin Tudose, Ale
xandru Dincă, Nicolae Mi- 
hălcescu. Irimia Șimon, Ion 
Mîrșu, oameni destoinici 
care, nu-și desmint în nici 
o împrejurare din viață spi
ritul în care sînt educați 
in abataj. Adăugăm aces
tor nume încă cîteva: Vic
tor Sbirnă, Ioan Popescu, 
ambii șefi de brigadă, Ste
re Ene, Gheza Poto, Ion O- 
laru. Dumitru Rush, Virgil 
Preotu, Gheorghe Strugaru, 
Ion Brezoi, Nicolae Vărza- 
ru, Gheorghe Vătămanu, 
Francisc Ferenczi — unii 
șefi de schimb, alții mi
neri. ajutori, mineri, vago
netari — cu toții oameni 
de nădejde, oameni cu miș
cări energice, oameni ca
re poartă, pe umerii lor. o- 
rașul...

Orașul infloritor, cu 
blocuri, semețe, cu 
străzi romantice, oraș 

cu o puternică tradiție mun
citorească, tradiție purtată 
in inimi, în conștiință.

TI W A
costa este un scop primordial 
al societății noastre care are 
in centrul său omul cu nevo
ile sale materiale și spirituale. 
Nimeni nu are dreptul de a 
trece cu ușurință peste aceas
tă latură Partidul nostru o 
cere I

Vom reveni peste citva timp 
la mina Dîlja să vedem dacă . 
promisiunile care ni s-au fă
cut prind viață, se înfăptuiesc. 
Pînă atunci, vom continua a- 
ceastă anchetă la alte între
prinderi și instituții din Valea 
Jiului.

H 11‘.

*

ANGAJEAZĂ
sectoarele Lupeni, Vulcan, Petroșani și 
muncitori calificați în meseriile :

tinichigii 
coșori 
zidari 
fochiști 
mecanici auto
șoferi
un tractorist.

ra

Evenimente

FILME
PETROȘANI: — 7 Noiembrie: 

Explozia albă ; Republica : 
Timpul berzelor; Peirila: 
Astă seară dansăm în fami-

Soarele răsare la ora 6,41 și. 
apune la ora 17,17.

Zile trecute din an — 298. 
Zile rămase — 68.

Ce să mai cum
păr î I...

FOTO :
Ion LEONARD
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20,50 ciuta Alexandru Groauțâ: 
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment, poetic: Joasei' Attila;
21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 23,30 Concert de 
seară; 2«,oo lluletîn de ștârî : 
o.M—4»,00 Estrada nocturnă.

lie; I.ONEA — Minerul: A- 
venturi în Ontario; VUL
CAN : Haiducii lui Șaptecai; 
LUPENI — Muncitoresc: Ca
zul C.L. ; Cultural: Odiseea 
generalului Jose;

A murit Barbu Is- 
covescu, pictor, participant 
la revoluția de la 1848 din 
Țari Românească țn. 1816); 
1863 •— A murit poetul An
drei Mureșanu (n. 1816); 1920
— A murit medicul H. Aro- 
neanu, organizatorul cercului 
socialist „România muncitoa
re" din Bacău (n. 1880); 1938
— A fost creat Partidul So
cialist Unit din Islanda; Ziua 
Internațională « Națiunilor 
Unite (intrarea în vigoare a 
Cartei O.N.U.); Proclamată 
în mod oficial, decembrie 197t 
de Adunarea Generală 
O.N.U.

a

i’ROGllAMtU. I: 8,00 Muzica 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; t>,30 Atlas 
cultural; 9,50 Orchestra Heinz 
Kicssltng; 10,00 Buletin fl» 
știri; 10,05 clnteee și jocuri ; 
10,30 Start la intersecție; 16,45 
Fragmente din opereta „Prin
țesa circului” de Kalman; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Pagini co
rale de Gheorghe Cucu și Ion 
Vidu ; 11^5 Mici suită de dan
suri populare pentnt plan de 
Sabin Dr&goi; 11,35 Melodii do 
Etlj' Roman; 12,00 Discul zilei: 
Andy WilUamn; 12,15 Recital 
Zenaida Pally; 12,30 Intilnlre cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Concert de prinz; 14,00 Compo
zitorul săptămânii — Igor Stra- 
vinski; 14,40 Interpreți ai cînte- 
culul popular: Ana Marla și 
Dumitru Potoroacă; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Radioenclclo- 
pedie pentru tineret; 15,25 O- 
pera „Adriana Lecouvreur” de 
Cileo; 15,45 ăluzică do estradă-, 
10,00 Radiojurnal: 14,15 Trlo-uri 
de muzică ușoară: Caban si 
HeUenique; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cintecul șăptăminii; 16,30 
Publicitate radio: 17,00 Școala 
capodoperelor; 17,20 Muzică dc 
promenadă; 17,30 Program mu
zical oferit minerilor din Lu
peni; 18,00 Orele sorii; 20,00 în
făptuim hotărlrile Conferinței 
Naționale a P.C.R.; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Consem
nări de acad. Rc.mus Riduleț;

5,00 Descinderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Telcșcoalâ;
9,30 Matematică (clasa a Vni-»l 

mulțimi, operații cu mul
țimi, mulțimi de numere;

9,50 Fizică: Mișcarea de rorta- 
țîe ;

10,00 Curs <la limba - engleză. 
Lecția a 25-»;

10.30 Căminul;
11.10 „Gondola de aur-- — mu

zică ușoară;
11.30 Panoramic știmțllic;
11.45 Roman foileton: „Contele 

de Monto Crista” (reluarea 
ultimului episod);

12.35 Publicitate;
12.45 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii 

dupț-amlază. 
Cure dc limba rusă. 
Lecția a 21-a;

18,00 Efigii lirice. Versuri în 
tura autorilor;

18.10 De la meșteșuguri la 
plastică;

18.20 Atlas muzical românesc. 
Amintiri despre Gheorghe 
Dima la Brașov;

15.55 Publicitate;
19,00 Caleidoscop cuUural-artia- 

tic ;
10.20 loot de seri;
19.30 Telejurnal. 

In cinstea 
pubticil — 
Întreceri;

20.10 Comentariu 
mc : Județul Buzău;

20.35 Seară de teatru: „Pledoa
rie pentru un răzvrătit”, 
de Emanuel Robles;

22.35 Imagini din Zambia;
22.55 Z4 de ore.

„Comprimatele" cu semințe 
și-au găsit o promițătoare a- 
plicare în acțiunile de împădu
rire din Suedia. Fiecare 
„comprimat" constă dintr-nn 
înveliș- din material plastic, un 
miez din turbă și zece semin
țe de pin. In starea inițială, 
.comprimatul" este perfect us
cat și semințele nu sînt în
colțite. Pus pe terenul unde 
urmează să se iacă împăduri
rea, ..comprimatul" absoarbe 
apă și se umila. Turba care 
conține substanțe nutritive 
pentru plante constituie un ex
celent substrat de germinație. 
Lăstarii pătrund cu ușurință 
prin crestăturile practicate 
special în învelișul de materi
al plastic. Deoarece materia
lul plastic împiedică evapora
rea apei si absoarbe radiația 
solară, puieții se dezvoltă tot 
atît de repede ca în sere. Plan
tarea este iîe cîteva ori mai 
rapidă decît prin metodele tra
diționale, deoarece ea nu ne
cesită decît așezarea „compri
matelor" pe sol. în locul ales.

de

lec-
arta

anivțîsării Re- 
cronica marii

la 10 do ste-

Ultrasunetele împotriva 
țînțarilor

In S.U.A. a fost pus Ia punct 
un aparat cu ultrasunete care 
emite într-o frecvență inofen
sivă pentru om dar insuporta
bilă pentru organele senzoria
le ale țînțarilor. Funcționînd 
pe baza unei baterii de lan
ternă, aparatul are dimensiuni
le unui pachet de țigări șî Iz
gonește țînțarii de pe o rază 
de 50 m. El poate fi deosebit 
de prețios în zonele bîntuite 
de malarie, înîrucît oferă pur
tătorului său Invulnerabilitate 
față de periculoșii vectori ai 
hematozoarului.

Condițiile de anagajare și salarizare sint 
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr. 
12/1972. Informații suplimentare se pot obține 
zilnic de la serviciul personal al întreprinderii, 
între orele 7-15, cu sediul în Petroșani, str. 
Cuza Vodă nr. 23. Telefon 1147- 1667.

T.A.P.L. Petroșani
ANUNȚA

publicul consumator că s-a deschis 
unitatea nr. 45 „MIGNON” din Pe
troșani str. Republicii nr 20, com

plet renovată și modernizată

Vizitați cu încredere acest resturant unde puteți servi 
zilnic meniul preferat și băuturi naturale.

Deservirea se face prompt si civilizat.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație 

cian, eliberată do oficiul
de serviciu pe numele Cenușă Lu* 
P.T. T.R. Petroșani. O declar nulă.
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S. Cehoslovacă : Pe

R. D. Germană : Evoluții

în domeniul energeticii

PERSPECTIVELE PĂCII IN VIETNAM
>

Din țările socialiste
șantierul metroului, lucră

rile avansează

CONFERINȚA U.A. C. I. A. 0

I

Ultimele știri
In acest fel, minerii polonezi 
vor ajunge, în acest an, să ex
tragă aproximativ 150 milioane 
tone cărbune, iar în 1975 pro
ducția va depăși 167 milioane 
tone.

GENEVA 23 (Agerpres). ■— 
Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor Consiliului Conferin
ței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și dezvoltare — 
U.N.C.T.A.D., Manuel Perez 
Guerroro, secretarul general 
al acestei organizații, a anun- 
lat constituirea grupului însăr
cinat cu elaborarea unei car
te a drepturilor și îndatoriri
lor economice ale statelor. 
Grupul este format din ex- 
perți din 31 de state, printre 
care și România.

In intervențiile lor, repre
zentanții a diverse țări au 
expus idei preliminare ale 
guvernelor respective privind 
activitatea grupului.

Șeful delegației române, Mir
cea Petrescu, ministru consi
lier, a arătat că România 
consideră deosebit de impor
tantă rezoluția adoptată la 
Santiago de Chile privind e- 
Jaborarea cartei, fiind impe
rios necesar, în condițiile ac
tuale, să se realizeze o înțe
legere universală în acest do
meniu. Elaborarea unei astfel 
de carte — a spus el — tre
buie să protejeze drepturile

tuturor țărilor și, cu atît mai 
mult, ale celor în curs de 
dezvoltare.

Reprezentantul țării noastre 
a declarat că normele inter
naționale preconizate trebuie 
să asigure, printre altele, o- 
bligația tuturor statelor de a 
baza relațiile lor economice 
pe principiile respectului, in
dependenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburi
le interne raporturile de co
laborare sau ajutor neputînd 
fi legate de nici un fel de 
condiții politice; dreptul su
veran al statelor de a dispu
ne de bogățiile lor naturale; 
dreptul tuturor statelor de a 
participa la rezolvarea proble
melor economice internaționa
le, nici o problemă neputîn- 
du-se rezolva decît cu parti
ciparea națiunilor interesate ; 
desfășurarea relațiilor econo
mice internaționale ■ 
ză echitabilă, fără 
și fără discriminări, 
rizarea recuperării 
toate țările in curs 
voltare, indiferent de 
lor social-economic, 
lajului care le despart de ță
rile dezvoltate industrial.

pe o ba- 
obstacole

și favo- 
de către 

de dez- 
sistemul 
a deca-

Convorbirile intercomunitare

ru
NICOSIA 23 (Agerpres). — 

„Convorbirile intercomunitare 
constituie singura procedură 
justă pentru rezolvarea pro
blemei cipriote" — a declarat,, 
în cadrul unui interviu acor
dat preșei și radioului, Glaf- i 
kos Klerides, președintele Ca
merei reprezentanților a Parla
mentului cipriot. Recenta cam
panie împotriva convorbirilor 
intercomunitare, a adăugat 
Klerides, care reprezintă co
munitatea greco-cipriotă la a- 
ceste negocieri, aduce daune 
eforturilor ce se depun în ve
derea realizării unei soluțio
nări juste a problemei ciprio
te.

Referindu-se la perspectivele 
convorbirilor intercomunitare, 
Klerides și-a expus părerea că 
învingerea divergențelor

tre părți în ceea ce privește 
problema organelor locale ale 
puterii de stat ar deschide ca
lea spre o reglementaro a pro
blemei, intr-un viitor apropiat.-

Declarația primului ministru Fam Van Dong
HANOI 23 (Agerpres). 

într-un interviu 
tei americane 
și publicat la 
primul ministru 
nam, Fam Van 
clarat că reglementarea păcii 
în Vietnam ar comporta trei 
faze: încetarea totală a fo
cului, urmată de o retragere 
completă a trupelor america
ne ; negocieri între Hanoi și 
Saigon, care să ducă la in
staurarea unui guvern de 
coaliție tripartit interimar; a-, 
legeri în Vietnamul de sud în

acordat revis- 
„Newsweek" 

21 octombrie, 
al R.D. Viet- 
Dong, a de-

vederea desemnării unui nou 
guvern, alegeri 
poată desfășura 
după încetarea 
Van Dong a
S.U.A. sînt răspunzătoare pen
tru toate prejudiciile mate
riale provocate și au obliga
ția imperioasă de a contribui 
la reconstrucția economiei de
vastate a Vietnamului.

Totodată, într-o declarație 
acordată în exclusivitate zia
rului-„Washington Post", pre
mierul Fam Van Dong a rele
vat că „guvernul R. D. Viet-

care să se 
la șase luni 
focului. Fam 
precizat că

nam sprijină 
prezentată de 
clarația sa din 
1972, declarație 
precizează că 
ajungă la un acord cu guver
nul. S.U.A. pentru ca Vietna
mului de sud să nu-i fie im
pus nici un regim comunist, 
nici un regim marionetă în 
solda americanilor, ca este 
dispus să accepte un guvern 
provizoriu de înțelegere na
țională care să 
nat de nici, una

propunerea 
G.R.P. în de- 
11 septembrie 
în care acesta 
este dispus să

nu fie domi- 
din părți".

revine
la normal

23 
din 
în-

întreaga țară urmărește cu 
interes mersul lucrărilor de pe 
șantierul metroului din Praga, 
obiectiv important al actualu
lui plan cincinal (1971—1975). 
Interesul este cu atît mai mare 
cu cît recent constructorii au 
deschis cîteva stații pentru ac
cesul vizitatorilor.

Constructorii și-au luat an
gajamentul ca prima linie să 
fie dată în exploatare încă în 
1974; aceasta va uni noile car
tiere de locuințe cu centrul 
orașului și va avea o lungime 
de 7,25 km. In pUnul de pers
pectivă al dezvoltării

centrul

Declarația președintelui Nixon
celași timp, că alegerile pre
zidențiale de la 7 noiembrie 
nu vor afecta sub nici 
mă ’ calendarul unei 
mentări, de exemplu

o for- 
regle- 
even-

tuala negociere
țări a focului, eventuala ne
gociere sau acțiune, unilate
rală în ce privește încetarea 
bombardamentelor.

a unei înce-

în

WASHINGTON 23 (Ager- 
pres). — Intr-o alocuțiune 
radiodifuzată, rostită la 22 
octombrie, președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a declarat: 
„Ne apropiem de sfîrșitul în
delungatului și. dificilului nos
tru angajament militar 
Vietnam".

Președintele Nixon a pre
cizat, într-o cuvîntare rosti
tă anterior, că au fost anga
jate „negocieri foarte inten
sive" în vederea realizării u- 
nei păci onorabile în Viet
nam.

Pe de altă parte, la o con
ferință de presă, el a men- 

' ționat că imediat ce se va pu
tea obține o reglementare jus
tă atît pentru sud-vietnamezi, 
cît și pentru nord-vietnamezi, 
precum și pentru americani, 
această reglementare va in
terveni El a subliniat, în a-

K. Waldheim

SANT1AGO DE CHILE 
(Agerpres). — „Situația 
Chile a revenit aproape în 
tregime la normal, iar activi
tatea în comerțul cu amănun
tul și în transporturi a fost 
reluată" — a declarat Daniel 
Vergara, subsecretar de stat 
la afacerile interne. El a a- 
rătat că „numai atentatele 
organizate de elementele de 
extremă dreaptă, în special 
de membrii grupării reacțio
nare autointitulată „Patria și 
libertatea", tulbură în prezent 
atmosfera internă". Ținta ata
curilor reacțiunii, care încear
că să se opună cursului spre 
normalizare, sînt acei proprie
tari de magazine și camioane 
care au refuzat să se alăture 
grevei ilegale, ca și sediile 
partidelor Unității Populare.

Congresul chilian a promul
gat, o lege care interzice por
tul armelor de către persoane
le civile și formarea de gru
puri paramilitare sau înarma
te. Controlul armelor de foc 
a fost încredințat, prin lege, 
forțelor armate.

i orașu
lui pînă în 1985, este prevăzut 
ca metroul să circule pe trei 
linii de o lungime considerabi
lă.

Cărbunele brun, gazul natu
ral, petrolul și energia atomi
că sînt principalele surse ale 
industriei energetice a R.D. 
Germane. Pînă nu demult căr
bunele ocupa un loc predo
minant în balanța energetică 
a țării; în perioada recentă, 
acesta este tot mai mult în
locuit cu gazul natural, care 
a început să fie prospectat în 
1968. Anul trecut, extracția de 
gaz natural a ajuns la cifra 
de 2,8 miliarde m3, iar în acest 
an-ea va depăși 5 milioane m3.

R. P. Polonă : Modernizări
R. D. Vietnam: Chimizarea

de mine
agriculturii

A

Intîlnirea ambasadorilor celor patru

puteri în Berlinul occidental
BERLIN 23 — Coresponden

tul Agerpres, 
transmite : In 
lui Consiliu
din Berlinul occidental 
loc, la 23 octombrie, o 
nire a ambasadorilor M.
mov - U.R.S.S.,
brand — S.U.A.,

Ștefan 
clăd irea 

aliat de

Deju, 
fostu- 

control 
a

gues — Franța, și R. Hibbert 
— Marea Britanie.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea întîlnirii se 
arată că cei patru ambasadori 
au discutat probleme de inte
res comun, într-o atmosferă de 
lucru. Ei au stabilit o nouă 
intilnire pentru joi, 26 octom-

avut 
intîl- 
Efre-

M. Hillen-
J. Sauvagnar-

a activităților națiunilor"
1 1

NEW YORK 23. — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Intr-un dis
curs pronunțat la New York, 
în ajunul Zilei Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a amintit că, 
potrivit Cartei sale, Organiza
ția Națiunilor Unite este „un 
centru de armonizare a acti
vităților națiunilor", adăugind, 
în acest 
generală, întrunită acum în se
siune, și 
prezența a 99 de miniștri de 
externe, s-a relevat ca un pri
lej oportun pentru desfășura
rea unor schimburi de vederi 
asupra unei arii întinse de 
probleme internaționale". Se
cretarul general al O.N.U. a 
remarcat „rolul organizației 
în abordarea, în spirit de co
operare, a problemelor de 
perspectivă ale vremii noas
tre".

Subliniind că, în ciuda re
zultatelor pozitive, ale orga
nizației, rolul și eficacitatea sa 
în plan politic sînt încă sub 
nivelul cerințelor, Kurt Wald
heim a exprimat convingerea 
că „rolul politic al Națiunilor 
Unite în menținerea și întă
rirea păcii și securității inter
naționale este de importanță 
centrală". „Dacă acest rol nu 
este îndeplinit, a continuat el,

din ur-

de per- 
statelor,al tuturor 

mici, ca toate națiu- 
participe activ la a- 
hotărîrilor care vor

sens, că „adunarea

care s-a bucurat de

toate celelalte înfăptuiri ale 
organizației, în domeniile e- 
conomic, social și umanitar, 
vor pierde, în cele 
mă, din valoare".

Este în interesul 
spectivă 
mari și 
nile să 
doptarea
modela viitorul lumii noastre. 
O.N.U., care se află la o răs
cruce a istoriei sale, poate fi 
întărită, iar eficacitatea sa 
poate fi sporită prin- participa
rea activă a tuturor membrilor 
săi și prin utilizarea mecanis
mului Cartei în 
re acesta a fost 
funcționeze, a 
Waldheim.

„In prezent, a 
rul general al O.N.U., Națiu
nile Unite numără 132 de 
membri, față de 52 — la înce
puturile lor. Problemele au 
devenit mai mari și mai com
plexe, iar argumentele în fa
voarea cooperărji și solidari
tății internaționale sînt mai 
imperioase decît orieînd. Es
te mai clar decît orieînd că 
nici o țară nu poate avea toa
te răspunsurile și că soluțiile 
pot fi găsite într-o măsură 
mai mare prin cooperarea vo
luntară dintre state".

modul în ca- 
conceput să 
arătat Kurt

s.pus secreta-

Kîssinger și-a încheîaf 
convorbirile ia Saigon

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru probleme
le securității naționale, Henry 
Kissinger, a părăsit luni Sai- 
gonul, îndreptîndu-se spre 
Washington — informează a- 
genția Associated Press, pre- 
cizînd că, în cele cinci zile 
cit s-a aflat în capitala sud- 
vietnameză, el a avut șase run
de de convorbiri cu Nguyen 
Van Thieu, șeful regimului 
saigonez. în acest interval,

consilierul special al președin
telui Nixon a 
Penh-ul, unde 
Lon Noi.

Referindu-se
cu Nguyen Van Thieu, Henry 
Kissinger a declarat că ele au 
fost „productive", relatează a- 
genția americană.

vizitat și Pnom 
s-a întîlnit cu

la convorbirile

Minele poloneze furnizează 
o cantitate de cărbune care si
tuează Polonia printre primele 
țări producătoare de cărbune 
de pe glob. Totuși cerința pen
tru această materie primă este 
în continuă creștere, atît în 
țară cît și la export. Pentru a 
face față acestui ritm, produc
ția de cărbune a Poloniei se 
extinde și se modernizează.

In minele, din regiunea Sile- 
ziei superioare au fost reali
zate producții suplimentare im
portante prin sporirea randa
mentului minelor. Un singur 
exemplu: în urma unor în
semnate lucrări de reconstruc
ție, mina „Lenin" din acest 
bazin carbonifer a ajuns să fur
nizeze 8,6 milioane tone pe an.

provincia 
conside- 

_____ ___ Vietnam.
In prezent, aici, este în plină 
desfășurare campania de însă- 
mînțare a orezului [și altor cul
turi agricole de iarnă și primă
vară, considerent I care a de
terminat întreprinderile de în
grășăminte chimice să-și spo
rească simțitor producția. Pen
tru producerea unor recolte 
mari, numai în ajeeastă regi
une vor trebui să fie împrăș
tiate pe cîmpuri 36 000 tone 
îngrășăminte. întreprinderile 
de producere a; fosfaților, 
„Hamfat" și „Shao^>ang", și-au 
luat angajamentul [ca, pînă la 
sfîrșitul anului să producă su
plimentar 7 000 tone îngrășă
minte.

Pe drept cuvînt, 
Thanh Hoa poate' fi 
rată grînarul R.D.

Rezultatele alegerilor comunale
în două

BONN 23 - 
cial Agerpres, 
transmite : In 
lor comunale 
rat duminică 
mîni înaintea 
cipate pentru 
Bundestag, — 
ssa și Saxonia Inferioară 
participat 81 la sută din corpul 
electoral, alcătuit din circa 8 
milioane alegători, ceea ce re
prezintă a cincea parte din în
tregul electorat vest-german. 
Partidul Social Democrat a ob
ținut, în ambele landuri, ma
joritatea voturilor exprimate 
— în Hessa —- 51,4 la sută, 
iar in landul Saxonia Inferi
oară — 48,6 la sută, sporul de 
voturi înregistrat față de ale
gerile comunale precedente 
din 1968, desfășurate aici, fiind 
de 7,2 la sută în landul He
ssa și, respectiv, 1,5 la sută 
în landul Saxonia Inferioară. 
Prin aceasta, P.S.D. nu numai 
că și-a menținut pozițiile con
ducătoare deținute în aceste 
landuri, dar și le-a consolidat.

— Trimisul spe- 
Vasile Crișu,

cadrul alegeri- 
ce s-au desfășu-
— cu 4 săptă- 
alegerilor anti
cei de-al 7-lea 

în landurile He-
a

landuri vest-germane
In marile orașe Hannovra, 

Frankfurt pe Main, Kassel, 
Wiesbaden, Offenbach, Wil- 
helmashaven, Luneburg și în 
alte localități, social-democra- 
ții își mențin majoritatea ab
solută sau chiar și-o măresc. 
Ei și-au îmbunătățit, de ase
menea, pozițiile în numeroa
se consilii comunale.

U.C.D. a înregistrat un cîș- 
tig de voturi față de alegerile 
comunale precedente, sporul 
fiind de 8,6 la sută în Hessa 
și, respectiv, 4,2 la sută în 
landul Saxonia Inferioară, dar 
— remarcă presa vest-germa- 
nă, — în ciuda acestui fapt, 
nu și-a realizat scopul propus, 
respectiv înlocuirea majorită
ții absolute deținute de P.S.D. 
cu o majoritate absolută creș- 
tin-democrată.

Partidul Liber-Democrat a 
înregistrat pierderi de voturi, 
comparativ cu alegerile ante
rioare, în Hessa de la 10,4 la 
sută, în 1968, la 6,4 la sută, 
iar în Saxonia Inferioară de 
la 9 la sută, în urmă cu patru 
ani, la 5,2 la sută în prezent.

Partidul 
a obținut 
Consiliul municipal al orașu
lui universitar Marburg.

Partidul de orientare neona
zistă, P.N.D., care în alegeri
le comunale din 
să-și strecoare 
în unele consilii 
aceste landuri, 
zultatului alegerilor comunale 
de duminică, el nu-și mai poa
te menține reprezentanți în fo
rurile de conducere ale nici- 
uneia din localități (scăderea 
înregistrată fiind de la 5,2 la 
sub 1 
duri).

Un 
P.S.D. 
înregistrat de acest partid în 
alegerile comunale din Hessa 
și Saxonia Inferioară ca o con
secință a unei „activități te
meinice a social-democraților 
în orașe, la sate și în districte", 
în cadrul căreia reformele ini
țiate s-au bucurat de o largă 
adeziune a cetățenilor vest- 
germani.

Comunist German 
două mandate în

1968 reușise 
reprezentanți 
comunale din 
în urma re-

Ia sută în ambele lan-

purtător de cuvînt al 
a caracterizat succesul

Congresul Partidului Liber
Democrat vest-german

lucrărilor, Walter Scheel, pre
ședintele P.L.D., care deține 
și funcțiile de vicecancelar și 
ministru al afacerilor externe, 
a confirmat, în fața celor a- 
proximativ 400 de delegați, 
hotărîrea partidului său de a 
continua actuala coaliție gu
vernamentală cu P.S.D. și după 
alegerile anticipate pentru cel 
de-al 7-lea Bundestag vest- 
german, de la 19 noiembrie, și 
a respins orice posibilitate de

BONN 23 — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite: Luni, și-a deschis 
lucrările, la Freiburg, cel 
de-al 23-lea Congres ordinar 
al Partidului Liber-Democrat, 
membru al actualei coaliții gu
vernamentale vest-germane. El 
are înscris, ca principal punct 
pe ordinea de zi, stabilirea po
ziției partidului în actuala 
campanie electorală, într-o se
rie de probleme concrete.

In cuvîntul de deschidere a

colaborare cu opoziția U.C.D./ 
U.C.S.

El și-a exprimat speranța că 
P.L.D. va înregistra un rezul
tat bun la alegerile de la 19 
noiembrie. Făcînd un bilanț al 
realizărilor obținute în acti
vitatea depusă de partid, ca 
partener al coaliției guverna
mentale P.S.D;/P.L.D„ el a ca
racterizat-o drept rodnică.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Acum, ci nd s-a instituit controlul...

Taifunul a fost însoțit de 
un val seismic, care a dis
trus 90 Ia sută dintre locu
ințele și antrepozitele con
struite pe atolul unde se a- 
flă capitala. Șase persoane 
sînt date dispărute. (Capi
tala Insulelor Ellice numără 
o mie de locuitori).

niei, Masayoshi Ohira. Au 
fost discutate probleme ale 
relațiilor sovieto-nipone și 
unele probleme internațio
nale de interes reciproc.

deri românești. Pavilionul 
românesc expune o gamă 
variată de articole tricota
te, precum și confecții, pro
dusele țării noastre fiind a- 
preciate pentru calitatea lor.

Nu de mult, Senatul ame
rican a adoptat noua lege 
cu privire la instituirea con
trolului asupra vînzării de 
arme. Cîțiva observatori 
consideră că ar fi fost, poa
te mai bine dacă senatorii 
nu ar fi adoptat nici o lege 
în această privință. Oricum, 
după adoptarea legii de că
tre Senat m-a sunat la tele
fon prietenul meu care mi-a 
spus că are să-mi facă o 
propunere de afaceri. Ne-am 
întîlnit la un bar, situat la 
o rafală de pistol automat 
de Maryland.

— Am o idee uluitoare, a 
început prietenul meu. A 
venit vremea să încep a- 

facerea „Inchiriați revolvere 
doar de la noi".

— La ce-ți folosește ? 
l-am întrebat eu.

— In țara noastră majo
ritatea oamenilor se foloseș
te de armă de vreo două ori 
pe an. Noi o să le închiriem 
arme doar pentru două zile. 
Cîți bani o să economiseas
că !

— Să zicem că vine un 
tip din altă localitate și nu 
vrea să-și care după el re
volverul. Vine și împrumută 
unul de la noi și, după ce 
și-a făcut treaba, ni-l îna
poiază.

— Da. și ai putea să des-

închiriază un pistol și se 
reîntoarce acasă. Dacă își 
găsește sofia singură, atunci 
a avut o pierdere mult mai 
mică decît 80 de dolari cit 
ar fi costat cumpărarea ți
nui revolver.

— Nu uita copiii, cărora

FOILETON

— Foarte înțelept, am 
recunoscut eu.

chizi puncte de închiriere a 
revolverelor chiar la .stațiile 
de benzină, am exclamat eu.

— Se înțelege. Iar la 
punctele de închiriere din 
orașe o să ofer un întreg 
arsenal de arme' necesare 
pentru rezolvarea diferitelor 
genuri de conflicte.

—. Da, pînă acum mulți 
nu aveau mijloacele nece
sare pentru a avea în mi
nă o armă de foc în cer
turile familiare.

— Tocmai. Să spunem că 
un soț gelos descoperă că 
soția sa are un musafir. El

le place să se joace de-a 
războiul, Părinții le-ar pu
tea închiria un revolver 
doar pentru citeva ceasuri, 
am spus eu.

— După cum indică son
darea pieței, nu puțini sînt 
copiii care se plîng că pă
rinții nu-i ascultă. Dacă ar 
avea arme, susțin ei, atunci 
s-ar face 
țcleși de

— Da, 
am avea
vă. Și cit le-ai gîndit să iei 
pentru închirierea de arme ?

mult mai ușor în- 
părinfi.
in această afacere 
o mare perspecti-

— Putem să încasăm ta
rife pe oră, pe zi și pe săp- ' 
tămină, plus 10 cenți pen
tru fiecare glonte tras. Vom 
avea pistoale de ultimul tip. 
Dacă arma nu va funcționa 
din vina noastră, o vom în
locui absolut gratuit.

— Pentru mulți aceasta 
va fi realizarea unui vis, 
am adăugat eu.

— Vom înlesni clienților 
posibilitatea de a-și lua ar
ma cu ei in alt oraș. De 
pildă, poți închiria un pis
tol la Chicago și să-l folo
sești la Salt Lake City. Pen
tru aceasta nu se va percepe 
nici o taxă în plus.

— Eu nu înțeleg pentru 
ce nu ți-a venit mai demult 
ideea cu închirierea arme
lor ?

— Am vrut să aștept le
gea cu privire la controlul 
vînzărilor de arme. Mi-a 
fost frică să nu pierd banii, 
nu eram destul de convins

. că nu o să mă ruinez.

© La Ankara s-au înche
iat lucrările celui de-al 6-lea 
Congres al Partidului Drep
tății din Turcia. Cu majori
tate covîrșitoare de voturi, 
Suleyman Denairel a fost re
ales, pentru a cincea oară, 
secretar general al partidu
lui.

ART BUCHWALD 
(După „International Herald 

Tribune*')

• Republica Arabă E- 
gipt a hotărît să achizițio
neze, în vederea dezvoltării 
flotei sale aeriene civile, pa
tru aparate de tip „Boeing- 
707" și 8 de tipul „Tupolev- 
154". Primele aparate Boe
ing" și „Tupolev" vor fi 
livrate Egiptului anul viitor.

,© Delegația Camerei E- 
conomice a Provinciei So
cialiste Autohtone Kosovo 
din Iugoslavia, care a între
prins o vizită în Albania, 
a părăsit Tirana. Delegația 
a vizitat unele localități și 
întreprinderi care produc ar
ticole destinate exportului.

© In insulele Ellice, din 
vestul Oceanului Pacific, 
taifunul a provocat impor
tante pagube pe unul din
tre cei 9 atoli. Vîntul, care 
bate cu o viteză de 160 ki
lometri pe oră, se îndreap
tă spre Insulele Fidjî.

© Ie Cien-in, vicepreșe
dintele Comisiei militare a • 
C.C. al P.C. Chinez, s-a în
tîlnit și a avut o convorbire 
prietenească cu delegația 
armatei peruane, condusă 
de Șeful Marelui Stat Ma
jor, generalul locotenent 
Edgardo Mercado Jarrin, ca
re face, actualmente, o vizi
tă în 
genți a

China — anunță a-
China Nouă.

Președintele Anwar 
a trecut în revistă,

•
Sadat 
împreună cu principalii săi 
consilieri, rezultatele recen
tei vizite efectuate de pre
mierul egiptean Aziz Sedky 
Ia Moscova. Sadat va pre
zenta un raport detaliat cu 
privire la vizita Iui Sedky 
în cadrul unei ședințe a 
C.C. al Uniunii Socialiste A- 
rabe, convocată pentru 26 
octombrie a.c. — informează 
ziarul „Al Ahram".

• Subsecretarul de stat 
chilian al afacerilor inter
ne, Daniel Vergara, a de
clarat că 30 de persoane au 
fost arestate, în orașul Vina 
del Mar, vinovate de a fi 
provocat distrugerea unei 
porțiuni de cale ferată, in
formează agenția Associated 
Press. Alți patru teroriști au 
fost arestați în Rancagua, 
la sud de Santiago, după 
acțiuni similare. Potrivit de
clarației sale, un sediu al 
Partidului Comunist, aflat în- 
tr-o suburbie din capitală, 
a suferit avarii ca urmare a 
unor activități teroriste ini
țiate de 
țiilor de

© S-a încheiat vizita în 
Cuba a lui Bohuslav Chnou- 
pek, ministrul afacerilor ex
terne

El a fost primit de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului revoluțio
nar, de președintele Osvaldo 
Dorticos și a avut convorbiri 
cu ministrul afacerilor externe 
al Cubei, Râul Roa.

al R. S. Cehoslovace.

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

membrii organiza- 
extremă dreaptă.

VI-lea Congres al 
Tineretului Muncii 

Albania 
lucrările

@ Agenția TASS anunță 
că la Moscova au avut loc 
convorbiri 
sovietic al 
ne, Andrei 
nistrul ■ de

® Al
Uniunii
din Albania și-a 
luni lucrările la
Sporturilor din orașul Du- 
rres — informează 
A.T.A. Ședința de 
dere a avut loc în 
ța primului secretar 
al Partidului Muncii 
bania, Enver Hodja, 
tor conducători de partid și 

de stat albanezi.

început 
Palatul

agenția 
deschi- 
prezen- 
al C.C. 
din Al- 
și a al-

,@ In urma unei convorbiri 
telefonice, care a avut loc 
duminică seara, premierii Re
publicii Arabe Yemen și Repu
blicii Democratice Populare a 
Yemenului, Mohsen Al Aini, 
și, respectiv, Aii Nasser Mo
hamed, au convenit să se întîl- 
nească pentru a examina mo
dalitățile de soluționare a di
ferendului care opune cele do
uă țări, relatează agenția ira
kiană de presă. Reuniunea 
celor doi premieri ar urma să 
se desfășoare, începînd de joi, 
la sediul Ligii Arabe din Cairo.

între ministrul 
afacerilor exter- 
Gromîko, și mi- 
externe !al Japo-

© La salonul internațio
nal de confecții pentru fe
mei, deschis la Paris, parti
cipă și o serie de întreprin-
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