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Bilanț bogat în construcția de utilaj minier
Colectivele întreprinderilor 

constructoare de mașini au 
îmbogățit în acest an gama 
de instalații și utilaje de 
înaltă productivitate și teh
nicitate destinate mecanizării 
lucrărilor în subteran.

Astîel Ia Uzina „Indepen
denta" din Sibiu au fost a- 
similate în producție cîteva 
tipuri perfecționate de uti
laje, între care seriile com
plete de perforare P-58, con
cepute și executate în între
gime de specialiștii sibieni. 
Ele asigură o productivitate 
cu circa 3 Ia sută mai mare 
decît utilajele similare rea
lizate pînă acum și ușurea
ză considerabil munca mi
nerilor. Tot aici a fost intro
dus în fabricație un nou tip 
de ciocan perforator de 
mare productivitate. In mo

derna secție de unelte pneu
matice a uzinei sibiene, sin
gura din tară profilată pe a- 
cest gen de produse, se rea
lizează în prezent aproape 
20 de tipuri de utilaje pen
tru industria minieră.

-.t
Cu sprijinul specialiștilor 

Institutului de cercetări și 
proiectări miniere pentru 
huilă, la Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani s-au asi
milat mai multe tipuri de 
stîlpi hidraulici pentru sus
ținerea abatajelor. De Ia în
ceputul anului, întreprinde
rea a livrat unităților mini
ere cu peste 3 000 stîlpi 
hidraulici mai mulți decit în 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. precum și 
9 000 grinzi metalice de sus
ținere. A fost, de asemenea,

executată o bandă suspen
dată, de mare capacitate, 
pentru transportul cărbune
lui în galerii. In curînd, va 
fi experimentat prototipul 
unei instalații pneumatice de 
săpat suitori și se află în 
curs de execuție un com
plex mecanizat, cu cadru 
pășitor, de susținere a aba
tajelor frontale.

•k
I.a rîndul său. Uzina me

canică de mașini și utilaje 
miniere din Bala Marc, rea
lizează în prezent 320 de 
produse cu caracteristici 
tehnice superioare, destinate 
acestui sector. Dintre aces
tea, aproape 50 au fost in
troduse în fabricație în nlti- 
mple trei luni.

(Agerpres)
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a fiecărui colectiv:

Reducerea cheltuielilor
de producție

în preocupările comuniștilor
Lupeni 

nenumărate 
ale unei e- 
ca trăsătu- 
progresului

Colectivul minei 
ne-a oferit, în 
rînduri, exemple 
xigențe sporite, 
ră indispensabilă 
economic. Pe aceeași linie 
se înscriu și preocupările ac
tuale privind intensificarea 
aplicării unor măsuri pentru 
reducerea cheltuielilor de 
producție, pentru eliminarea 
risipei de orice natură, preo- - 
cupări care izvorăsc, și de 
această dată, din gîndirea 
vie, din frămîntările cotidie
ne ale comuniștilor.

La sediul comitetului de 
partid al minei, de la tova- . 
rășul loan Raczek, secreta
rul comitetului, am aflat a- 
măiiunte de ultimă oră, des
pre aceste preocupări. In e- 
sența lor, ele se referă la o 
sferă de probleme ce au stat . 
și pînă acum în atenția co
mitetului. Dar, iată că cerin
țele vieții au deschis o nouă 
optică prin care sînt privite 
lucrurile și, de la o formu
lă de genul „să reducem 
cheltuielile neproductive" s-a 
trecut, cu multă hotărîre, la 
o atitudine fermă „să elimi
năm cu desăvîrșire risipa".

Primul pas a fost 
printr-o minuțioasă și 
petentă analiză asupra 
cipalelor capitole de 
pe firul cărora se mai pe
trec neadmise scurgeri de 
timp, bani, materiale. Și cu 
acest prilej, au 
veală aceleași 
ne ale minei, 
ele posibilități 
tinere a 
perioare. 
în acest 
sută din fondul de timp dis
ponibil a fost “irosit îndeo
sebi datorită numărului ma-

re de absențe nemotivatc 
(5 625 om/zile) și al învoiri
lor, influențînd în mod di
rect dimensiunile unui prin
cipal indicator de plan — 
productivitatea muncii —- a- 
fectînd, apoi, asupra timpu
lui liber al altor salariați 
care au trebuit să presteze 
ore suplimentare de muncă. 
Pe un alt plan, din dotarea 
tehnică a minei nu au func-

re nici o gospodărie nu și-o 
poate permite, cu atît mai 
puțin cu cît punerea lor în 
funcțiune necesită doar un 
spor de inițiativă și preocu
pare, și într-o mică măsură, 
noi cheltuieli materiale.

Toate aceste resurse in
terne (ca și altele, de natu
ra celor care pot conduce la 
economii prin utilizarea cu 
randament sporit a forței de

Rezultate
realitatea

„Nici un salariat al minei în afara acțiunii de 
economisire, nici un colectiv care să nu contribuie 
efectiv Ia creșterea eficienței activității generale I"

cultivării atitudinii înaintate 
față de muncă, față de înda
toririle fiecărui salariat. In 
continuare, pentru populari
zarea acțiunii de gospodări
re, pentru cunoașterea de
către salariați a dimensiuni
lor rezervelor interne de
care dispune mina, a fost 
declanșată într-o primă for- 

„SĂPTĂMÎNA ECONO- 
acțiune căreia i se 

carac- 
stabilindu-se 

ce vor 
brigăzi 
dc or- 

sec- 
aștep-

timpului nostru

făcut 
com- 
prin- 
plan,

ieșit la i- 
■resurse inter- 
care dețin 
certe de 
rezultateunor

Astfel, a reieșit
an, aproape 7

în 
ob- 
Sll- 
că,
la

ționat o seamă de utilaje 
(trei combine de tăiere, do
uă de înaintări, cinci mașini 
de încărcat, 50 la sută din 
echipamentul de susținere), 
fapt ce s-a repercutat, de a- 
semenea, asupra producției 
și productivității muncii. Es
te adevărat că prin introdu
cerea pe scară largă a sus
ținerii metalice 
de la an la an, 
a consumului de 
nă și cherestea, 
mc/1 000 tone, la 15,75 mc/ 
1 000 tone (la lemn de mi
nă) și de la 12,57 mc/l 000 
tone la mai puțin de 6 mc/ 
1 000 de tone (cherestea). 
Dar, în condițiile cînd din 
inventarul minei 4 000 de 
stîlpi hidraulici sînt neutili
zați, rezultă că nu s-a făcut 
totul pentru reducerea con
sumului de lemn, că există 
încă reale posibilități de ob
ținere a unor economii. Ori
cum, 4 000 de stîlpi neutili
zați înseamnă o risipă pe ca-

s-a obținut, 
o reducere 

lemn de mi- 
de la 35,08

muncă, reducerea fluctuației 
și a cheltuielilor generate 
de ea și altele) erau cunos
cute și pînă acum. Ce a fă
cut nou, însă, comitetul de 
partid al minei pentru a im
prima un nou impuls spiri
tului de bună gospodărire 
la fiecare loc de muncă 
astfel îneît să se îndeplineas
că dezideratul unei maxime 
eficiente a întregii activi
tăți productive ca și acela al 
eliminării 
risipei de 
teriale ?

Analiza.
competență în comitetul de 
partid, a avut menirea de a 
fi declanșajoarea unei 
sistent'e și penetrante 
țiuni de educație a 
salariaților în spiritul 
dăririi cu chibzuință 
nurilor cu care este 
mina, al întăririi disciplinei 
— fără de care nu se poate 
concepe impunerea ordinii 
și buna gospodărire — al

cu desăvîrșire a 
timp, bani și ma

făcută cu multă

in- 
ac- 

tuluror 
gospo- 
a bu- 
dotată

mă
MIEI ’ ,
va imprima apoi un 
ter permanent, 
obiective concrete 
trebui realizate de 
sau echipe de lucru, 
ganizatii de bază ale 
toareloi. Cum era de 
tât, primul' îndemn la econo
misire și bună gospodărire 
l-a adresat însăși biroul co
mitetului de partid pe mină, 
prin intermediul gazetei de 
perete a comitetului. In edi
torialul apărut în acest sens, 

■ sînt arătate căi și mijloace 
prin care organizațiile de 
bază, toți comuniștii trebuie 
să acționeze cu multă fermi
tate, la locurile de muncă, 
pentru combaterea oricăror 
manifestări de neglijentă, de 
nepăsare fată de bunurile 
minei, pentru stimularea spi
ritului de inițiativă și a preo
cupărilor fiecărui salariat de 
a realiza o producție spori
tă, dar nu în detrimentul u- 
nor cheltuieli peste norma
tivele în vigoare. NICI UN 
SALARIAT AL MINEI, 
AFARA ACȚIUNII 
NOMISIRE, NICI
I.ECTIV CARE SĂ 
TRIBUIF EFECTIV 
TEREA EFICIENȚEI ACTIVI
TĂȚII GENERALE ! Sub a-

ÎN 
DE ECO- 
UN CO- 
NU CON- 
I A CREȘ-

t

Insușirea concepției știi nțifice despre lume și viată 
materialismul dialectic și istoric —, formarea unor 

convingeri profunde, cristalizarea profilului 
nistulul se adună într-un proces complex ce 

în cea mai mare parte, în școală. Asistăm, 
fenomen de masă — sporirea interesului 
diferite vîrste și profesii, pentru 
legate, mai mult sau mai puțin, 

desfășoară. Acestor necesită ți spirituale le 
forme variate, plastice, activitatea politică 
ducativă de masă. Invățămîntuiui ii revine 
sarcina importantă de a sădi în tinerele 
vingeri fundamentale prin mijloace noi, 
aibă in 
de mine din Petroșani s-a acumulat 
ență în acest sens, experiență despre 
cadrul unui interviu conf. 
drei de științe sociale.

formarea
etic al comu- 

se realizea- 
astăzi, la 

oamenilor, 
problemele ideologi- 

de munca pe care o 
răspunde prin 
și cultural-e- 
in totalitate 

generații , con- 
moderne, care să 

vedere realitatea noastră socialistă. Ia Institutul 
din Petroșani s-a acumulat o valoroasă experi

ence ne-a vorbit in 
univ. AURE!. POP, șeful cate-

meritorii 
in acțiunea 
& colectare 

a fierului

Convorbire cu conf. univ. 
Aurel POP, șeful catedrei 

de științe sociale 
de îa I. M. Petroșani

— De-a lungul anilor, ca
tedra noastră de științe soci
ale s-a străduit să dea o bu
nă pregătire politică 
logică studenților, 

, telectuali, care să 
plin la realizarea 
social-economice 

partid și stat în 
societății 

lateral 
noastră 
în anul 
documentele 
iulie și noiembrie 
au adus îmbunătățiri 
țiale predării științelor 
ale. 
sens, i 
socialo 
lozofie, 
socialism 
cerea altora 
logia muncii, 
creșterea ponderii 
lor, a seminariilor. 
a fost extins și 
ore, s-au revizuit 
de învățămînl în 
cît astăzi, ele 
mult mai exact 
institutului nostru 
ților. In urma acestui

șî ided- 
viitori in- 
contribuie 

sarcini- 
trasate 

construi-
socialiste multi- 

d'ezvoltate. Munca 
a fost impulsionată 
universitar trecut de 

de partid din 
1971, care 

șubstan- 
soci- 

Să amintesc. în acest 
eșalonarea disciplinelor 

pe ani de studii (fi- 
, economie politică, 

științific) inbrodu- 
noi (psihosocio- 

pedagoqia), 
dezbateri- 
Deoarece 

numărul de 
programele 

așa fel în- 
corespund 

specificității 
și facullă- 

ansam- 
de restructurări, a sporit 

eficiența acestor discipli- 
studenții au fost atrași 
în activitatea științifică 

catedrei, cît și în rezolva- 
unor probleme din prac- 
social-economică.
Vă rog să relatați des- 

preocupările dv. pentru 
adaptarea disciplinelor socia
le la specificul Institutului de 
mine. Consider acest fapt ca 
o necesitate din următoarele 
considerații : absolventul

stitutului va fi un conducător 
in viața economică, dar fiind 
și posesorul unor temeinice 
cunoștințe de' ideologie;' de
oarece studenții dumneavoas
tră vor fi, peste un ' număr •. 
de ani. ingineri, specialiști în 
minerit, predarea științelor 
sociale in mod necesar tre
buie să se profileze pe aceas
tă realitate Așadar, cum asi
milați realitatea social-econo- 
mică'din Valea Jiului în dis
ciplinele sociale 7 

Un exemplu 
exemplu 

este

în această 
care va 
activitatea

privință, 
trebui efctins, 
desfășurată la psihosociolo- 
gia muncii (lector univ. Sep- 
timiu Krausz) : 
răliști au întocmii | 
de ani pe baza unor 
țări la locurile 
S-au remarcat 
Ștefan Czeller 
lății umane la 
zeni"), Nicușor 
mulus Jurju, 
(socioqrama 
Cornel iu

sludenții se- 
proiecte 

■ cerce- 
de muncă.

Victor Bogdan, 
(tema : ,.Re-

E.M. Live- 
Vulpe și Ro- 
Viorel Cazan 

audientelor), 
Văleanu (sociogra- 

ma brigăzii nr. 2 de la E.M. 
Petrila), Aurel Matiaș 
pro afișajul normelor 
tamontale de protecția 
cii la E.M. Vulcan) și 
alții. Din aceste serioase cer- 

desprind 
sînt uti-

atunci 
va avea 

care-1 a- 
proce- 

concluzi-

Harnicul colectiv de mUnk 
citori, ingineri .și tehnicieni 
al minei Lupeni, pe lingă 
strădaniile ce le depune peni 
tru’ realizarea planului la 
producția de cărbune - eocsifil 
'cabrl, de la începutul anului 
și pînă în prezent a reușit să 
înregistreze un frumos bilanț 
în acțiunea de colectare a 
fierului vechi, existent în 
cinta exploatării cît și 
subteran.

Astfel, a fost colectată 
predată I.C.M.-ului cantitate: 
de 1 340 tone fier vechi. Pi 
nă la sfîrșitul acestui an, mi
nerii din Lupeni sînt hotărîți 
să strîngă și să valorifice noi 
cantități de metal. Acțiunea se 
înscrie în arapla emulație ce 
a cuprins toate colectivele 
de muncă în qăsirea celor 
mai eficiente și rapide surse 
generatoare de economii.

ini 
in

;i 
i

șl

A

in pag. a 4-a:

(Continuare in pag. a 3-a)

In cinstea celei Pe scurt
Sport

de-a XXV-a

(des- 
depar- 

mun- 
multi

Din agenda de lucru a Na
țiunilor Unite

Reuniunea cadrelor de con
ducere ale Uniunii Socia
liste Arabe

T. SPĂTARU

care, 
fi inqiner, 
instrument 
îmbunătățirea 
producție ;

O declarație a C. C. al 
Frontului Patriotic din I aos
DIN PRESA STRĂINĂ : 
Guineea-Bissau își procla
mă independen'a

I. mustața

aniversari

1

T. M.
(Continuare in pag. a 3-a)

pregătiri, contu- 
minei Livezeni,

al viitoarei galerii principa- 
de la orizontul 475. Pe aici 
bandă lungă de cîteva sute 
„diamantelor negre", izvorî! 
frontale ale minei Livezeni.

în pagina a 2-a:
In general, brigada condusă de Constan

tin Peloiu, care lucrează la 
rînd capacitățile de mîine ale

a Republicii

Patosul înaripat 
al faptei

L-am găsit în plină betonare, la închide 
rea unui „inel" 
le de transport, 
va curge, pe o 
de metri, rîul 
din mai multe 
„Cînd terminăm în zona asta, vom trece la 
magistrala 300 !“. spunea cu patosul care se 
naște din gîndul frumos, înaripat, cu o undă 
de mindrie greu de ascuns. înalt, cu ume
rii puternici, șeful ele brigadă Gheorghe 
Lițcan se impune, prin statura lui, chiar în 
galeria dublă pe care o zidește... II știm de 
la Uricani, unde 15 ani încheiați a tot să
pat la galerii către bogățiile adincului. La 
E. M. Livezeni activează de la 1 mai din 
acest an, venit după o perioadă „de tran
ziție" în frontul pregătirilor Bărbătenilor.

...Acum, pe podul de lucru, „trage" cot la 
cot cu minerul Marin Chiroiu și cu ajuto
rul de miner Florea Potor. Ii lucește, ca 
apa pe care-o toarnă în liant, sudoarea de 
pe frunte. îmi înțelege uitătura: „Așa-i în 
mină, nu se poate fără transpirație". Și-a

fomat brigada „în marș". N-avea timp să 
„aleagă"... „Vrei să vii la mine ? Hai..." Și 
și-a cunoscut în exclusivitate ortacii pe 
rînd, în toiul efortului. Și pe Vasile Cuce- 
reanu și pe Pantelimon Vlaicu, și pe Du
mitru Jugăreanu... ,.E un exemplu — ne-a 
mărturisit însoțitorul nostru, tehnicianul 
principal normator loan Acostăchioaie. Ori 
de cite ori veți veni îl veți afla dezbrăcat 
și transpirat..." Noi, ce-am mai putea a- 
dăuga ?

„Poate faptul că în 13 noiembrie a. c„ 
din cei 26 ml de galerie dublă zidită, care 
constituie sarcina de plan lunară încredința
tă, brigada lui Gheorghe Lițcan raportase, 
deja, realizarea a 15,5 ml...

„Recordmenul“ 
nu se dezminte...

cetări efectuate se 
aspecte interesante : 
le studentului 
cînd va 
un bun 
jută în 
sului de

(Continuare oaa a 3-a)
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„Cînd ehemî Ic muncâjsă-țf văd sapa in mină”.
N, IORGA

{CONȘTIINȚA,
DEMNITATEA, 
PERSONALI
TATEA 
COMUNISTULUI

!

Discutam, zilele trecute, cu un vechi mi
litant comunist, participant activ la marea 
epopee a muncii scrisă de minerii Văii 
Jiului In asprii ani ai reconstrucției. lini 
evoca, simplu dar emoționant, una din 
cele mai dramatice pagini ale acelor ani 
APELUL partidului adresat minerilor în '47 
pentru mărirea producției de cărbune cu 
40-50 la sută.

Pentru multi — chiar pentru unii vechi 
militanți comuniști — chemarea aceasta e- 
chivala cu Imposibilul. Cumplita secetă ce 
se abătuse peste ogoarele tarii adusese și 
printre minerii din această Vale, spectrul 
foamei. Dar tara avea nevoie de mai mult 
cărbune dacă vroia să supraviețuiască. Și 
plusul necesar de cărbune nu-1 puteau da 
decît oamenii aceștia cu fete supte, sieiți 
de puteri și siliți, zi de zi să-și strîngă 
cureaua. Tocmai acești oameni — ori cit 
de mare le-ar fi fost inima — trebuiau lă
muriți să nu ceară nimic și să dea totul.

N-a fost deloc ușor. In aceste momente 
de supremă angajare, falși profeți ai „ne
putinței" răsăreau ca ciupercile. Intre cei 
chemați să lămurească pe alții se aflau, 
nu putini, care nu păreau a fi el înșiși con
vinși de reușită. „Mă număram și eu prin
tre aceștia — îmi spunea interlocutorul 
meu. Pe drum, venind de Ia consfătuirea 
ce avusese loc în Capitală .cu gîndul la 
noua sarcină primită din partea conducerii 
superioare de partid, n-am putut închide 
ochii toată noaptea. înțelegeam rostul che
mării dar — cum să spun — n-o trăiam 
îndeajuns, nu o credeam posibilă de în
făptuit. îmi revenea însă în minte, ca niș
te bătăi de ciocan, îndemnul cu care se 
încheiase acea neuitată consfătuire; „cel 
ce nu se simte în stare și nu e convins 
de reușită, să nu vorbească oamenilor. 
Nu-1 va putea lămuri". Cu acest îndemn, 
— jumătate sfat, jumătate avertisment — 
am intrat în mină la Lupeni. Vorbeam oa
menilor, îi organizam și lucram cot Ia cot 
cu ei. Zile întregi. Și cu fiecare pulbere 
de cărbune smuls adîncurilor, îi convin
geam că totuși, se poate da mai mult...".

...Hărnicia, devotamentul și exemplul 
personal, au învins „imposibilul". Și pe 
măsură ce-1 spulberam, cuvîntul acesta ca
re stătuse pînă atunci pe buzele multora 
începea să fie uitat. Așa cum se va uita 
ori de cite ori urechea omului aplecată pe 
inima tării va asculta pulsul nevoilor ei

★
Au trecut ani de la acel episod drama

tic, de la acea neuitată — pentru unii, în
că neștiută — CHEMARE. File noi de is
torie contemporană, pline de patosul mun
cii creatoare, s-au adăugat acelei pagini 
de jertfă minerească scrisă cu suferința și

Reveniți•e

cu...
completări
O scrisoare semnată : 

„Exp. 15 Lupeni" ține să ne 
ofere., completări Ia un 
articol publicat mai demult 
în ziarul nostru. Ni se „po
vestește" despre niște... 
nași, ace pentru cojoace, 
cartofi stricați, un zid de 
apărare a salariaților uni
tăților C.L.F. din Lupeni, 
șefi cu mașini — șl ni se 
cere să luăm., măsuri! Vă 
rugăm, stimate... „Exp. 15“, 
explicați-vă intenția, con- 
cretizați-vă și argumenta- 
ți-vă presupunerile și, după 
aceea, reveniți. Ceva, în 
tot cazul, ne determină să 
credem că vă aflați totuși 
în posesia unor „date" pe 
care însă evitați să le dațl 
în vileag.

! Ce se poate spune despre 
i doi frați (din unsprezece 
l cîți numără iamilia muncito- 
i rului Vass din Vulcan), care

NU LUCREAZĂ ? Puține lu
cruri noi, față de ceea ce s-a 
spus pe această temă in re
petate rînduri. Dar, ce se va 
putea spune despre aceiași 
doi frați dacă vor lucra, da- 

i că se vor alătura miilor de 
! tineri de pe frontul muncii 
! productive ? Foarte multe lu- 
; cruri...
i în prima ipostază, cei doi 
■; frați (care mult timp nu au 
j înțeles că le reveneau mari 
î îndatoriri față de părinți, fa- 
• ță de întreaga familie) făceau 
: parte dintre puținii, tot mai 
! puținii tineri cu înclinații în- 
i spre o maladie a vîrstei : 
i PARAZITISMUL. Avizi con

sumatori de bunuri, dar ne- 
i producători ai acestora, fi- 
i nerii se considerau îndreptă

țiți să aibă acces la toate 
l valorile create de societate, 
i fără a se vedea datori de a 

contribui prin munca lor, la 
conservarea, permanentizarea 
și sporirea acestor valori.
Paradoxal, înclinația înspre
un trai fără muncă nu au în
vățat-o de acasă, unde tatăl, 
apoi mama și cîțiva frați 
le-au predat adevărate lecții 
despre un altfel de trai — 
traiul bazat pe o muncă cin- 

! stită, nobilă, înălțătoare — 
i despre o altfel de compor

— Bine,'dacă zici că băutura ai vîndut-o. banii unde j 
sint ? ;

— I-am băut I...1 ■'

tare în societate. De unde 
aveau să deprindă atunci 
gustul pentru parazitism ? 
Răspunsul ne este cunoscut: 
din cadrul unui anturaj — 
un grup de oameni fără că- 
pătîi, oameni nesuprave- 
gheați și de cele mai multe 
ori cu purtări in afara legii

DOI FRAȚI VOR IKGEPE
0 VIAȚft NOUA

— care s-au dovedit a avea, 
și în acest caz, o putere de 
influențare mai mare decît 
a părinților.

Iată-i însă pe cei doi frați
— Dionisie și Kalman Vass, 
în vîrstă de 20 și 21 de ani, 
in fața celei de a doua ipos
taze, într-un moment de co
titură radicală în viața lor. 
Acest moment l-au trăit, cu 
multă intensitate, cu adevă
rate răscoliri sufletești, în- 
tr-una din camerele consiliu
lui popular al orașului Vul
can, în fața unui grup de oa
meni Cei doi tineri se a- 
flau acolo chemați să ascul
te sfatul unor virstnici. SFA
TUL OMENIEI.

După o discuție îndelun
gată, cn care prilej lui Dlo-

sudoarea inceputurilor. In belșugul de 
fapte pilduitoare ce i-au urmat, s-au ză
mislit fizionomia morală a comunistului și 
noua atitudine față de muncă. Eroismul 
cotidian devine o realitate. Spiritul de sa
crificiu pătrunde pînă în „proza" faptului 
divers. Figura organizatorului social, al a- 
nimatorului ce catalizează energii și convin
ge prin exemplul personal, cu fiecare cu- 
vînt sau apel al partidului pe care-1 duce 
în mase, devine din ce în ce mai mult o 
figură de prim plan. Evocînd episodul de 
mai sus, gîndul îmi poposește asupra lui, 
la acest om aflat în primele rînduri pe ba
ricadele muncii. în primele rînduri, pen
tru că înainte de toate este om de convin
geri. De convingeri ce izvorăsc din încre
derea în justețea oricărei chemări, oricărei 
sarcini încredințate de partid ; din credin
ța că munca depusă în folosul societății 
este întotdeauna o muncă depusă în folo
sul fiecăruia; din conștiința că singurul 
privilegiu al comunistului este acela de a 
pune umărul acolo unde se cere mai mul
tă abnegație și fermitate; din nevoia de 
a fi consecvent cu sine însuși, unind vor
ba cu fapta î din cumințenia care sfătuieș
te că înainte de a rosti, pripit, acel des 
auzit „nu se poate", să ai îndrăzneala de 
a încerca și curajul de a nu te teme că 
greșești. Sau, cum spunea un eminent om 
de cultură (Malesherbes): „am face mai 
multe lucruri dacă am socoti mai puține 
din ele cu neputință de înfăptuit".

Asemenea convingeri nu au nimic cu de
magogia lozincardă a celor ce îndeamnă 
pe alții să facă ceea ce ei înșiși n-ar pu
tea face, și nici cu cea a angajamentelor 
sunătoare și formale. Ele nu au nimic co
mun cu ipocrizia celor ce afișează niște 
convingeri pe care nu le au, sau care se 
agită doar, fără a se zbate, fără a trans
pira, ca să pară activi și entuziaști. Nu 
au nimic comun cu aceste măști, căci pe 
oamenii care le poartă, nimic nu-i 'încăl
zește, nimic nu-i face să vibreze. Vorba 
lor e stearpă căci ti-are seva convingerii 
și nici pulsul simțirii. Falși profeți ai ne
putinței sau ai ajustărilor a tot ce li se 
pare temerar, ei sînt plaga epocilor de a- 
vînt, ghiulele la picioarele unei societăți 
ce vrea și poate să zboare...

...Nu poți găsi calea spre inima oa
menilor dacă nu ești om de convingeri, 
dacă nu te situezi în centrul marilor ape
luri ale partidului, dacă nu le trăiești. Și 
nu poți dobîndi autoritatea morală atunci 
cînd încerci să convingi, decît prin forța 
exemplului personal. Să-1 cultivăm, deci, 
cu grija pe care grădinarul o poartă flo
rilor.

David MANIU

nisie și Iui Kalman li s-au 
arătat, rînd pe rînd, cit rău 
își vor face continuind să ducă 
o viață fără căpătîi, după ce 
au fost ascultate cu răbdare, 
și relatările tinerilor despre 
anumite greșeli săvîrșite de 
alții în fața lor, SFĂTUI 
OMENIEI a luat sfîrșit. Con-

cluzia înclină înspre un re
zultat pozitiv: recuperarea 
celor doi tineri. liotărirea 
lor de a începe o viață no
uă. Fraților Vass li se des
chide la unitățile înspre ca
re Ii s a recomandat să se 
îndrepte, posibilitatea califi
cării in meserii frumoase. 
Meseriile Ie vor deschide, in 
continuare, perspectivele u- 
uei vieți pline de. satisfacții, 
așezîndu-i definitiv în rîndul 
producătorilor bunurilor so
cietății noastre, șl totodată 
a proprietarilor acestora 
Altfel, își vor încheia un
capitol din viață, umbrit de
iapte reprobabile și vor
începe un alt capitol, pro
priu faptelor de muncă ge
neratoare de mari satisfacții.

Ambianța în conlucrare este unul din dezideratele rezultatelor frumoase ale echi
pei de Iăcătuși-montori de la Uzina de utilaj minier Petroș ani.

Iată-i în fotografia noastră pe șeful echipei Pavel Ale cu, împreună cu lăcătușii Va
lerin Suciu, Toader Zorile, Viorel Ciobanu, Romeo Găină, consultîndu-se in timpul mon
tării transportoarelor TR-2 pentru exploatările miniere din Valea Jiului.

SINTEZĂ A UNEI Oi inii

COLECTIVE
...„CAUT PE CIT POSI

BIL, SA-MI FAC ÎN AȘA 
FEL DATORIA, tNClT SA 
FIU EU ÎNSUMI MULȚU
MIT DE CEEA CE FAC. DE
SIGUR CA PROPRIA SATIS
FACȚIE CAPATA O NOTA 
DE AMPLITUDINE, DACA 
ASUPRA MUNCII MELE SE 
RASFRÎNGE — CU COMPE 
TENȚA ȘI IMPARȚIALITA
TEA CE-I SÎNT CARACTE
RISTICE — APRECIEREA 
COLECTIVULUI SECȚIEI, ÎN 
MIJLOCUL CARUIA ÎMI 
DESFĂȘOR ACTIVITATEA 
COTIDIAN A". Din cuvintele 
simple rostite lapidar de ti- 
nărul strungar Iuliu Paszter- 
nek, din secția mecanică a 
U.U.M.P. se desprinde aspi
rația tînărului muncitor spre 
autoperfecționare, spre cu
noașterea in profunzime a 
tainelor meseriei, fiind tot
odată sie însuși un exigent 
și nepărtinitor judecător al 
propriei activități. L-am ur
mărit cum transmitea mașinii 
comenzi precise, obligind-o să 
se supună voinței lui. Odată

Ce se va putea spbne, de • 
acum încolo, peste un an- ; 
doi, sau mai devreme, despre i 
doi tineri recuperați în SFA
TUL OMENIEI ? Foarte mul
te lucruri. Nu le anticipăm, 
lăsîndu-i pe tineri să Ie în
scrie mai întîi în cartea de 
aur a faptelor de muncă... •

O singură anticipație soco- ! 
tim că ne este totuși îngă- ! 
duită. Aceea pe care ne-o i 
sugerează strădaniile umani- i 
tare ale cetățenilor din sfa
tul omeniei.

— ANTURAJUL I-A CON- i 
DUS PE TINERI SPRE SĂ- : 
VIRȘIREA MULTOR FAPTE i 
REPROBABILE, ne-a relatat i 
la consiliul popular orășe
nesc, tov. Vasile Beteringhe, 
vicepreședinte al consiliului. ; 
UNA DIN ACESTE FAPTE ; 
A AVUT, PENTRU TÎNĂRUL i 
KALMAN VASS, CONSE- i 
CINȚE MARI, SOLDÎNDU-SE ; 
CU O PEDEAPSA ASPRĂ. 
DACĂ VOR CONTINUA PE i 
ACEASTĂ CALE NU VOR : 
CULEGE DECÎT „ROADE" ; 
ASEMĂNĂTOARE. SFATUL 
OMENIEI ÎȘI PROPUNE SĂ ■; 
LE ARATE O ALTĂ CALE, i 
SĂ-i ÎNVEȚE SĂ STEA ÎN ■ 
RÎND CU OAMENII, LUCRU i 
PE CARE CEI DOI FRAȚI i 
L-AU ÎNȚELES, ȘI NE-AU A- ; 
SIGURAT CĂ-L VOR FACE. 
NEÎNTÎRZIAT.

M. IONESCU i 

cu scurgerea ireversibilă a 
secundelor, piesa din „uni
versal" își contura viitoarea 
formă, la cotele înscrise pe 
schiță. După cum aveam să 
aflăm, tînărului strungar îi 
sînt încredințate cu toată în
crederea lucrări ce incumbă 
un înalt grad de pregătire 
profesională, necesitînd tot
odată o complexitate de ope
rații de o ridicată precizie. Și 
tinărul muncitor, proaspăt 
primit în rindurile comuniști
lor, se achită integral de e- 
xecutarea pretențioaselor pie
se, încredințate pînă nu de
mult doar muncitorilor cu o 
vastă experiență profesiona
lă. Iată, așadar, încă un atu 
esențial pe care strungarul 
Iuliu Paszternek îl deține in 
sensul reflectării valorice a 
muncii sale in cadrul secției.

— Dintre cei aproape 200 
de tineri ai secției noastre — 
aveam să aflăm ulterior — 
Iuliu Paszternek este pe bună 
dreptate considerat un mun
citor model. El reușește, gra
ție dăruirii, și abnegației în

O scrisoare, sosită cu cîtva 
timp în urmă pe adresa re
dacției, expediată din Vulcan 
de către un anume Dumitru 
Mihalache, înfiera, printre 
rînduri, preocupările — de o 
moralitate dubioasă — ale u- 
uui pensionar ce domiciliază 
intr-un confortabil apartament 
situat in cartierul Coroești
— și ale celor doi chiriași ai 
acestuia. Ni se relatau, ast
fel, fapte care dacă se dove
deau a se fi petrecut aidoma, 
prin însăși natura lor, puteau 
constitui, fără doar și poate, 
probe concludente pentru des
chiderea unui dosar penal. 
(Se spunea, printre altele, în 
scrisoare, că în lipsa soției, 
plecată Ia țară, pensionarul 
N.M. și chiriașii lui acostau 
„porumbițe după placul lor" 
și se dedau la orgii nocturne, 
deranjînd liniștea celorlalți 
locatari).

Crezînd că avem de-a face 
cu un autentic.......Barbă Al
bastră", am început investi
garea Ia fața locului, sondînd 
în acest sens opinia vecinilor 
din scara imobilului unde do
miciliază cel reclamat de „bi
nevoitorul" cititor. Dar, încă 
de la primele schimburi de 
cuvinte cu vecinii, despre ce
tățeanul în cauză, despre so
ția lui cît și despre chiriașul 
lor (aveau doar unul singur 
și nu doi, cum se specifica 
în scrisoare), ne-a fost dat să 
auzim — contrar așteptărilor
— numai aprecieri pozitive 
de genul i „oameni de trea
bă" ; „vecini foarte buni, cum
secade" etc. La aflarea sco
pului precis al vizitei noas
tre, auzind d’e ce este învinuit 
pensionarul N.M., citeam pe 
fețele colocatarilor acestuia o 
surprindere nedisimulată, ca 
apoi imediat, indignați fiind 
de neveridicitatea învinovăți
rilor aduse vecinului lor, să 
ne infirme cu toată hotărirea 
imoralele fapte de care aces
ta a fost acuzat...

fată-ne, deci, puși în fața 
unui caz care — în urma ce
lor constatate — s-a dovedit 
a purta pecetea perfidă a ca
lomniei, a ponegririi unui se
men de către alt semen al 
său, al defăimării unui om 
dintr-un meschin raționament 
dictat de reziduurile unei 
minți bolnave — înecate de 
morbul invidiei, al răutății 
și lașității — a unui individ, 
ce prin gestul său săvîrșit în 
pofida adevărului și-a etalat 
nimicnicia personalității, ca
racterul său josnic, contra
făcut...

Constatăm, așadar, cu regret 
că mai există încă asemenea 
indivizi care infestează clima
tul social în care trăim, de- 

îndeplinirea atribuțiunilor de 
serviciu, să-și depășească în 
mod constant normele lunare 
de producție.,

„CONSIDER CA DACA ITI 
FOLOSEȘTI IN MOD EFICI
ENT MINUTELE AFECTATE 
PRODUCȚIEI, DACA. UTILI
ZEZI RATIONAL MATERIA
LELE, ELIMININD INUTIÎ.A 
RISIPA DE METAL, REBU
TURILE, FIIND TOTODATĂ 
CONȘTIENT DE IMPOR
TANTA ȘI UTILITATEA A- 
CESTEI ÎNTREPRINDERI, 
ITI ÎNDEPLINEȘTI DOAR 

■ PROPRIA. OBLIGAȚIE DE 
SERVICIU...".

Cuvintele lui Iuliu Paszter
nek, izvorîte dintr-o perfectă 
înțelegere a rolului pe care 
este chemat să-l dețină tină
rul zilelor noastre în multi
tudinea de ipostaze în care 
el își exercită profesiunea, 
sint, credem, o sinteză a 
ceea, ce constituie de fapt o- 
pinia majorității tineretului 
nostru despre muncă, despre 
rezultatele ei.

Ț. IONEL

dînau-se la fapte reprobabile 
pe care societatea noastră le 
refuză, precum copacul o 
creangă uscată. Dacă nu 
luăm poziție intransigenta fa
tă de asemenea practici, ale 
unor oameni — oare îi mai 
putem numi așa?! —- atunci 
ei cred că posedă un sol les
nicios, se considbră feriți și, 
din umbră, ascunzîndu-se sub 
un nume oarecare, își aruncă 
tentaculele infame ale blamă
rii, asupra unor onorabili ce
tățeni, din dorința veroasă de 
a discredita...

Oare ce-ai crezut că vei 
realiza cu aceste rînduri de
făimătoare pe care ni le-ai 
trimis, cetățene ce ai semnat 
sub numele de Dumitru Mi
halache (și nu ai putut fi gă
sit la adresa pe care a-i spe
cificat-o pe plic) ? Cu calom
niile inserate pe petecul de 
hîrtie ți-ai semnat propria-ți 
caracterizare, ți-ai dezvăluit 
felul josnic în care-ti trăiești 
zilele...

Mizînd pe o ipotetică reu
șită în iraționala și condam- 
nabila-ți întreprindere, să știi 
că ți-ai irosit în zadar tim
pul, dorința înjositoare pe 
care ai avut-o s-a convertit, 
intr-o aspirație himerică.

Indeletnicindu-te cu astfel 
de ticluiri, despre unii sau 
despre alții, vei aluneca me
reu pe panta regresului, pe 
care se rostogolesc acei in
divizi lipsiți de cel mai ele
mentar simtămînt al moralei, 
al demnității sociale. Vei a- 
junge ca prin perpetuarea fe
lului infam de a te comporta 
să-ți atragi oprobriul public 
și, devenit indezirabil, să-ți 
dai singur brînci cu asemenea 
fapte care nu dovedesc decît 
lipsa d'e răspundere...

Ionel ȚABREA

...Două fete, curat și îngri
jit îmbrăcate, eleve la Școa
la comercială din Petroșani, 
străjuiau intrarea. Ii pofteau 
pe cei ce călcau pragul uni
tății. cu... „excesuri" de poli
tețe („Poftiți... sînteți bineve- 
niți la noi... veți găsi de toa
te., vă rugăm nu fumați., a- 
veți. locuri acolo..."), îi con
duceau, deschizîndu-le ușa în 
prealabil, cu aceleași vorbe 
îmbietoare, pe cei ce pără
seau unitatea („Mai poftiți 
pe la noi., credem că ați 
fost mulțumit,, sîntem o u- 
nitate model,, la noi ori- 
cînd veți găsi... vă rugăm 
să nu ne evitați.,). Vreo do- 
uâ-trei zile a durat „poves
tea" aceasta. Se părea că, la

...Pe Mihai Cosma l-am 
reîntîlnit în abatajul camera 
nr. 2 din sectorul III al mi
nei Dîlja. Un bărbat voinic, 
plin de viață, un adevărat 
Hercule între armăturile or
tului, un trup smolit de pra
ful cărbunelui, ud — tempe
ratura depășise 30 grade — 
același zîmbel, aceeași strîn- 
gere de mină.. „Este același 
Mihai... care în 1956 își în
cepuse coborîrea în adine, la 
mina Comănești, același ca
re acum, din tot ce are mai 
qreu sectorul III, îl exploa
tează el în brigadă — mă a- 
jută să mi-1 reamintesc pe 
cel căutat, minerul loan Ma- 
țovschi — și nu rămîne nici
odată în urmă. In primele 
rînduri da..."

...Pe Mihai Cosma, nimic 
nu prea pare să-1 mire. Nici 
greutățile abatajului, nici 
temperatura. E prietenos, di
rect, îndrăzneț. Poate,. pen
tru a nu face în ciuda... sta
turii sale care-i domină pe 
ortaci, dar și armăturile. Ii 
privesc chipul transpirat. Nu 
pare să fie de 34 de ani ț 
zîmbetul, ușurința cu care se 
mișcă însă îmi contrazic pre
supunerile. „Din 1956 lucrez 
numai în mină. Din 1959 con
duc brigăzi, am început Ia 
Comănești și, din 1968, aici. 
Ia Dîlja, cum s-ar spune de 

; 16 ani nu m-am despărțit de
■ meseria aleasă. Este cel mai 
j greu abataj, dar asta nu m-a 
i speriat niciodată și nici pe 
i ortacii mei. Mihai Ene, Ioan
■ Maier, Petru Nemirceac, Ște- 
! ran Ploaie, Dionisie Lorencz, 
j toți sînt oameni dinir-o buca

tă. la locurile lor, nici mie 
nu ini-a plăcut să umbln de 
colo-colo" — îmi spunea și 
mi-1 arăta pe Nicolae Pintilie, 
un nou angajat în brigadă. 
Cînd discută cu ei, cu noii 
■angajați, ochii îi sînt vii, iar 
vorbele blînde...

— Iți amintești cum ai tn- 
ceput ?

— Da. împlinisem 18 ani 
și, ca să nu rămîn. pe capul 
părinților, am plecat să-mi 
ciștig singur existența. La 

i Comănești m-am caliiicat ra- 
j pid, dacă nu mă înșel, în 3 

—4 luni, și cred că n-am dai 
> qreș...
i — In brigada dumitale lu- 
1 crează mulți tineri ?
< — S-ar putea spune altfel:
| „Pe Ia mine trec mulți ti- 
J neri..." Și știți de ce?... Tim

pul de calificare este cam 
lung. Și o parte a acestor

■ tineri ar vrea să se califice 
: repede și iară efort. Or, nu 
i se poate chiar așa. Mineritul 
! adevărat se învață în timp...
■ ...Pe om nu-1 cunoști cît ai 
î bate din palme. Nu-1 pătrunzi 
: atit de lesne. Iar în cazul lui
■ Cosma încercarea se dove- 
i dește cu adevărat temerară.
■ Abatajul unde lucrează este
■ greu, un cap de falie, și to- 
i tuși 540 de tone de cărbune 
i pe zi, scos la ziuă, spune ce- 
j va. Abatajul cere eforturi 
J bărbătești, pentru că aspru 
; și bărbătesc e ritmul orelor 
: aici. încordat și avid efortul 
; brațelor, al minții. Umbra ne- 
1 guroasă a abatajului, contu- 
J rurile oamenilor s-au fixat

undeva în ort...
• — Eu cînd vin Ia mină nu 
; vin să stau, nu-mi place, aș

lucra atît cît îmi dorește ini
ma dar...

Rîde. Urmărindu-1, recon
stitui un alt dialog, fapte 
trecute. „In ziua aceea am 
dat planul și încă 50 tone 
peste... De Ia ziuă n-a venit 
nici o așchie de lemn. Ce

; era să fac, să las nearmat ? I
: Am căutat și am qăsit lemn
• mal subțire... Și m-au sancțio-
: nat... E adevărat că nu a-
: veam voie să fac acest lucru, 
; dar ce era să..." Și glasul 
: lui Mihai Cosma nu se mai 
; aude, dar mîna îi trece pes- 
: te transportor, departe, mîn- 
! glie într-un fel ciudat, cald 

cofetăria „Nufărul" de pe 
strada principală a Petroșa- 
niului (locul înfiripării a- 
cestei „inițiative" de întro
nare a politeței, a maximei 
solicitudini) totul „curge" 
înspre atingerea unui țel

POLITEȚE! ?
T

rîvnit — unitatea să devi
nă... model! Dar. inițiativa 
n-a... „ținut". Pentru că s-a 
născut strangulată. Nu știm 
cine a creditat-o, cine a 
născocit-o, cert e că s-a sol
dat cu un eșec total. Două 
fete, scoase din circuit la 
orele intensei afluențe de 

parco, și rămîne aninată un
deva, sub tavan, deasupra 
ortacilor săi... Cît e de difi
cil ca, doar cu cîteva fraze, 
să conturezi faptele uniri 
om ! In călătoria noastră spre 
ziuă, Mihai Cosma mă iii 
treabă: „Este chiar așa de 
qreu să orqanizezi o mină 
Nu știu dacă eu sînti cel che
mat să-i răspund ! ? Cert es
te că oamenii, acești trudi
tori subpămînteni își pun a- 
semenea întrebări, caută sen
suri, dar și răspunsuri. „Cînd 
știi că ai o răspundere, cînd 
știi că oamenii au încredere 
în tine, nu-ți vine prea ușor 
să le spui că nu poți face 
nimic și nici să înalți din li
nieri". Ce-ar pulea compen
sa nopțile albu de meditație 
și căutări pe care Mihai Cos
ma le rupe din viața lui ? 
îmi spunea comunistul Vasi
le Dănet că „omul ăsta n-are 
astîmpăr, se zbate, caută să 
rezolve toate problemele ce 
Ie ridică brigada, locul de 
muncă". Se zbate I ? Există 
pe lingă simțurile interioare 
și o mîndrie omenească, ace
ea de a fi, care se cere con
cretizată, ori Mihai Cosma 
poartă-n titlul lui de miner a- 
ceastă semnificație de crea
tor pe care și-o păstrează 
modest, ca... dar al acestui 
deceniu. „Uneori avem for
țe pe care nu le bănuim și 
ne mirăm atunci cînd reușim 
să facem imposibilul. Reuși
tele ne leagă de oameni. A- 
poi știți... ortacii met Pavel 
Șchiopu, Marcu Ciurea, Dră- 
gan Ursan și maiștrii Eme- 
rich Naghi și loan Sîrbu îinî 
zic deseori : Dacă e greu, a- 
poi să ducem toți greul ăsta! 
Noi ne străduim, încercăm 
de multe ori imposibilul. E- 
hei — continuă Cosma — 
meseria asta a noastră are. 
șt părțile el grele. Nu că mă 
laud, deși așa e obiceiul, să te 
lauzi cu greutatea muncii ta. 
le... In fond nici nu știm ce 
e rău în asta, dar eu n-am 
tăcut niciodată pe grozavul. 
Munca mea de brigadier ni-a 
invățat multe : cînd un 
schimb nu-ți merge, lucrezi 
cu el pînă se pune pe „pi
cioare", dacă nu ești model 
pentru ceilalți în muncă n-al 
autoritate, o experiență că
pătată cu anii, să n-o ții pen
tru tine, n-ai de ce să fii e- 
goist, că nu-ți iace nimeni 
statuie pentru asta ; mai știu 
că eu trebuie să tiu primul 
la ort și să plec ultimul. Nu
mai așa am reușit să țin bri
gada la linia de plutire 1“

Acum știu, cînd mi se spu
ne simplu, fără sublinieri, 
parcă fără nuanțe, că la cei 
34 de ani ai săi, Mihai Cos
ma e încă tînăr, integru, un 
om în plinătatea forței. Nu 
știu cum s-ar putea defini 
mai bine lanțul acesta invi
zibil care trasează perfecta 
dependență dintre om și a- 
dînc. Poate pentru că omul 
își vede realizată personali
tatea în preajma abatajului, 
a faptelor sale și pe care te 
cultivă pentru localizarea și 
permanentizarea ortacilor săi.

Intr-un tîrziu, ne-ar» des
părțit. Privesc în urma lui și 
mă gîndesc la zilele, lunile 
și anii pe care acest om, plin 
de viață, le-a dăruit adîncu- 
lui. Experiența Iui Mihat 
Cosma, aș zice, sintetizîndu-î 
spusele detașate parcă de 
orice preocupare personală, 
apare vastă, măreață. A re
constitui în timp munca, dă
ruirea și viața unui om, fie 
chiar și în treacăt, mi se pa
re, întotdeauna, o infidelita
te. Și totuși Mihai Cosma es
te un model, un miner care 
are un cult aparte pentru 
munca și meseria Iui, ceva 
ce se incrustează cu aur pe 
răbojul vremii:^ conștiința, 
dăruirea și... demnitatea co
munistului.

I. DUMITRESCU

consumatori, doreau să-i 
„învețe" pe aceștia... per- 
ceptele politeței... Pe cine ? 
Cine frecventează mai mult 
această cofetărie ? Tineri. 
Tineri, de aceeași vîrstă 
cu... „învățăcelele" lor... Cum 
răspundeau aceștia politeței 
„amfitrioanelor" : „Și cînd 
zici să mai vin. do-domni- 
șoară ? Să te caut ?" etc., 
etc. (de la întrebările ino
fensive sau insinuante și pi- 
nă la crasa insolență nu-i 
decît un pas !)...

A decedat o „inițiativă !■' 
Era firesc. Dacă și aceasta 
mai poate fi numită iniția
tivă ! Și artificială, și inefi
cientă, și supusă... intempe
riilor 1
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unei acfivifăfî politice constructive,

nusus

Baza

și transportAdunarea de dare

de 
la

Reînnoiti-vă

aprovizionare

Steagul roșu"

DISCIPLINA DE PARTID
fi obligatorie pentru fofi comuniștii 
H atribut al

eficiente

abonamentele la ziarul

Nu susținem o noutato a- 
firmînd că o adunare de dare 
de seamă și alegeri trebuie 
să constituie atît un prilej de 
bilanț al activității unei or
ganizații de partid cît și un 
moment solemn cu prilejul 
căruia comuniștii — după o 
matură chibzuință —■ îi desem
nează pe cei mai destoinici 
dintre ei, în organul nou a- 
les. O astfel de adunare este, 
in același timp, o oglindă a 
rezultatelor concrete obținute 
de către organizația de partid 
pe linia activității politico-e
ducative în rîndul comuniști
lor, al întregului colectiv. Da
că membrii de partid dove
desc, odată mai mult, seriozi
tate în abordarea concretă și 
constructivă a unor aspecte 
legate de preocupările lor pe 
linie de partid și de produc
ție, 
un 
tic,

trutotul salutară și promptă 
intervenția inginerului Eu
gen Stănescu privind . aspec
tele legate de disciplina 
partid a comuniștilor de 
mina Livezeni.

Afirmațiile de mai
trebuite să ne conducă la um
brirea meritelor pe care comu
niștii de aici le. au în înde
plinirea sarcinilor pe linie de 
productiv. Din darea de seamă 
a reieșit cu claritate faptul 
că ei au avut un important a-

dacă ei sînt pătrunși de 
spirit combativ și autocri- 

manifestîndu-și dorința 
argumentata prin fapte — 
a remedia lipsurile semna

late, d’e a îndeplini și depăși 
sarcinile care le revin, atunci 
Înseamnă că în organizația 
respectivă , a existat o activi
tate bună și bilanțul nu poa
te fi decît rodnic. Și invers. 

Toate aceste gînduri ne pre
ocupau zilele trecute cînd am 
avut prilejul să participăm 
la adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației d’e 
partid de la E.M. Livezeni. Ne-a 
fost dat pînă acum să partici
păm fa multe asemenea adu
nări, dar nicăieri nu am con
statat o astfel de lipsă de dis
ciplină ca aici. Deși adunarea 
a fost anunțată pentru ora 8,30 
dimineața, au fost membri de 
partid care au binevoit să in
tre în sala de ședințe cu... o 
oră mai tîrziu,'fără să se sin
chisească de privirile pline 
dte reproș ale celorlalți. De a- 

timpul lucrărilor 
au citit ziarul, 

vorbit între ei, 
și pe ceilalți să 

sau 
participările la discuții. Dar, 
mai grav a fost faptul că au 
existat, tovarăși care, înscriin- 
du-se la cuvînt, au dovedit fie 
lipsă de spirit autocritic, fio 
necunoașterea aspectelor do 
ansamblu ale activității minei 
lor. Acesta a lost cazul tova
rășilor C. Lupu. I. Popa.-^Gh. 
Meiuș. Nu ne-am mirat deci 

dimpotrivă, ni s-a părut în-

de

semenea, în 
adunării unii 
iar alții au 
conturbîndu-i 
asculte darea de seamă 

discuții.

de seamă și alegeri 
a organizației 

de partid de la
E

•»

M. Livezeni

port la realizarea și depășirea 
planului fizic și valoric pre
cum și a celorlalți indicatori 
pe anul 1971 și că își aduc și 
in continuare contribuția la 
depășirea greutăților tempo
rare prin care trece în momen
tul de față mina. Dar, să re
venim la activitatea politică 
depusă de membrii comitetu
lui de partid pe mină, âi biro
urilor organizațiilor de bază. 
Din darea de seamă a reieșit 
că în perioada în discuție, a- 
cest comitet de partid „și-a 
desfășurat activitatea pe baza 
planului de. muncă trimestrial 
avînd în permanentă în vede
re selectionarea celor mai ar
zătoare probleme ale produc. 
Hei și ale vieții de partid, în
drumarea activității sindicale 
și a U.T.C." După cum a reie
șit, însă, din cuvîntul tovară
șilor Ion Hornung, Dumitru 
Leonte, Nistor Suciu și alții 
lucrurile nu stau chiar așa. 
Multe ședințe au fost caracte
rizate de formalism iar de o 
îndrumare și un control sterios 
a activității comitetului sindi
cal și al comitetului U.T.C. pe 
mină nici nu poatte fi vorba. 
De altfel, aceste organizații, 
care puteau și erau datoare să 
contribuie la activitatea de e- 
ducare politică a oamenilor 
precum și la rezolvarea sarci-

nilor de producție, n-au avut 
literalmente aproape nici o ac
tivitate. Au recunoscut aceas
ta chiar și tovarășii Ion Popa, 
secretarul comitetului U.T.C., 
și Constantin Lupu. președinte
le comitetului sindicatului pe 
mină. După cum s-a arătat în 
concluzii, slaba activitate de
pusă de vechiul comitet de 
partid și in special de secreta
rul acestuia a avut repercusi
uni și asupra activității de 
producțite a unor comuniști, 
manifestîndu-se prin neglijențe 
la locul de muncă, dezinteres, 
încălcarea N.D.P.M.. absente ne

motivate etc. Comitetul muni
cipal de partid a analizat din 
timp activitatea din cadrul 
E.M. Livezeni pe toate laturile 
sale, indicînd măsurile care se 
impun pentru remedierea lip
surilor. Se pare insă că nici 
după această analiză, fostul 
secretar al comitetului de 
partid, tov. Simion Tomuș. u-n 
manifestat înțelegerea și pre- 

astfel 
de 
de 
de
a- 
de

ocuparea cuvenită și 
s-a ajuns la aceste aspecte 
indisciplină atit pe linie 
partid cît și la locurile 
muncă. Să ne mai mirăm 
(unei că adunarea de dare
seamă și alegeri a fost — fapt 
fără precedent — amînată oda
tă din lipsa numărului statu
tar dt membri ? Cum sînt 
membrii de partid așa este și 
organizația din care fac parte. 
Accentuăm încă o dată, majo
ritatea comuniștilor de la 
E.M. Livezeni sînt oameni des
toinici, capabili de fapte mari,
— și e destul să-i amintim in a- 
ceastă ordine de idei pe mi
nerii fruntași Dionisîe Bartha, 
Augustin Demeter, Constantin 
Peloiu, Gheorghe Lițcan ș. a.
— dar pentru ca ei să desfă
șoare, pe măsura puterilor și 
cerințelor, o activitate vie, di
namică, organul de partid nou 
ales trebuie să dea dovadă de 
fermitate, de principialitate și 
spirit de muncă colectiv, să-i 
organizeze intr-un detașament 
unit, plin de vigoare, discipli
nat, conștient do sarcinile ce 
ii revin. Stă în puterea comi
tetului de partid nou ales, a 
tuturoț comuniștilor de la 
E.M. Livezeni să facă aceasta. 
Este nu numai un deziderat 
dar și o datorie pe care trebu
ie să și-o îndeplinească cu spi
rit de răspundere și exigentă 
partinică.

C. PASCU

Abonamentele pentru luna decembrie a.c„ se 
pot face pină în ziua de 30 noiembrie inclusiv.

■ 1
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Științele sociale trebuie să formezer 9

convingeri comuniste
(Urmare din pag. D

aplicat j 
extern -

Afectîunef
umanitate

Petroșani

ile unora s-au și 
constituie un grăitor 
piu referitor la eficiența ști
ințelor sociale, la dialogul ce 
trebuie să-l purtăm cu reali
tatea noastră de aici. Noi 
studiem acum posibilitățile 
de introducere mai largă și 
în predarea economiei politi,- 
ce a realității economice din 
Valea Jiului. Sînt contribuții 
aduse în modernizarea me
todologiei. în formarea unei 
atitudini active a studentului.

— In cadrul Institutului de 
mine se află și un cabinet de 
științe sociale. Ce ne puteți 
spune despre activitatea 
funcționalitatea lui ?

— In rngre parte el a 
amenajat cu contribuția 
fectivă a studenților care 
executat planșe, diagrame, 
feritoare. în bună măsură, la 
nomene social-economice 
Valea Jiului, deosebit de 
cesare în învătămînt. In 
cest cabinet, bine dotat, 
desfășoară seminarii și < 
bateri, nu numai studențești, 
ci și cu personalul institutu
lui. De altfel, cadrele didac
tice de la catedra noastră 

, contribuite prin multiple for
me Ia răspîndirea cunoștin
țelor social-știintifice în rîn- 
durile populației din munici-

piu. In ceea ce privește locul 
și rolul științelor sociale în 
institutul nostru, este nece
sar să se accentueze specifi
cul pe ramură al aceslora (în 
învătămînt tehnic, artistic, 
medical, umanistic etc.) 
mai departe, o pregătire 
profesii (Ingineri mineri,
qronomi, etc). Dar, pînă cînd 
toate- acestea se vor regle
menta, datoria noastră, a ce
lor care predă științele 
ciale 
fam 
tatea 
mînd
vingeri științifice, comuniste.

Și, 
de
a-

f'

fost
e-

■ au 
re- 

i fe- 
din 
ne- 

i a- 
se 

dez-

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. 1)

lansat, care 
în .adunările,, 

din a- 
va insis-

cest imperativ 
va fi susținut 
de grupă sindicală 
ceasta perioadă, se 
ta pentru cunoașterea de că
tre salariați a prețului fiecă
rei zile risipite, a fiecă
rui minut de stagnare a u-

tilajelor, a oricăror mani
festări de risipă.

*
Este firesc ca In contextul 

preocupărilor organelor 
organizațiilor de partid,
loc primordial să-l ocupe e- 
ficiența activității de pro
ducție. In acest sens, actiuni-

și 
un

le lansate de comitetul 
partid al minei Lupeni se 
înscriu ca reale preocupări 
ce se vor solda . cu un du
blu efect. Primul, constă, de
sigur, în efectul lor asupra 
eficientei economice, în ac
tuala etapă. Cel de al doilea 
se va răsfrînge asupra acti
vității de perspectivă a

de uei, prin „investiția" pe care 
acțiunile o vor exercita a- 
supra educării salariatilor în 
spiritul ordinii, disciplinei și 
bunei gospodăriri, asupra for
mării lor ca oameni cu o a- 
titudine înaintată față de 
muncă, fată de bunul obștesc, 
față de dezideratul perfecțio
nării lor multilaterale.

In luna trecută, am fost in
ternat la spitalul din Petro
șani cu diagnosticul deviație 
de sept și polipi. Aici am fost 
supus unei intervenții chirur
gicale de către Iov. dr. Rodi- 
ca Dijmărescu. Operația, des
tul de complicată a reușit, as
tăzi fiind complet vindecat și 
de curînd m-am reîntors în 
mijlocul colectivului meu de 
muncă.

Aduc pe
(urniri atît medicului Dijmă
rescu cît și
du, șeful secției O.R.L., pentru 
grija și comportamentul uman 
ce le manifestă față de cei a- 
flați în suferință.

loan GHIOANCĂ. 
șef birou sesizări — C.C.P.

angajează :
conducători auto
fochist

această cale mul-
SO- 

aici, este să ne rapor- 
în permanență la 
din Valea Jiului, 
tinerilor student i

reali-
for-

con-

tov. dr. Ionel Ra-

„Recordmanul"
rruare din pag. I)

își îndeplinește planul cu o ritmicitate e- 
xemplară, obținînd — grație unui randa
ment ridicat înregistrat la front — și im
portante depășiri. De pildă, acum, după tre
cerea a nici jumătate din luna noiembrie, 
din cei 60 ml de săpat, a ajuns la cel de-al 
,38-lea... Me relata cineva de la mină că, în- 
tr-o lună, datorită unei conjuncturi nedorite', 
realizase după primele două decade doar cu 
ceva peste 25 de metri. ..Apoi, gata, ai lu' - 
Peloiu s-au ras cu planu'“. La finele lunii, 
pe „panoul .de onoare" brigada avea înscri
să o înfăptuire de peste 100 de metri..... Re-
cordmen. ce mai", au exclamat mulți. In 
fond, Peloiu și cu ortacii au dovedit că 
pot să facă ceea ce trebuie. Ei. sînt cu toții 
deciși ca în cinstea c’elei de-a. 25-a aniversări 
a proclamării Republicii să-și îmbogățească 
..palmaresul" cu noi realizări de prestigiu.

Expoziția

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de 
la biroul plan-organizarea muncii al unității, din str. 
Mihai Viteazul, nr. 3, telefon 406 (C.C.P.).

PETROȘANI»

organizează concurs

în ziua de 20 noiembrie
1972, pentru ocuparea unui
post de :
® tehnician elecfrc mecanic (principal)

pentru îndrumarea practicii elevilor
Condiții, conform legii 12/1971 și salarizarea, con 

form H.C.M. 2841/1969.fotoamatorilor

Mica publicitate

CUMPĂR mașină de cusut broderie. Republicii, 41, Pe 
troșani — Pîrvu.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Anița Con
stantin, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ursache 
Valerică, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

Informații suplimentare la secretariatul școlii.

Pe+roSanici o clipă din 
că orice acci-

Muncitori 
monfori !

constructori și

Expoziția județeană a foto
amatorilor, în vederea se
lecționărilor pentru partici
parea la faza pe tară, va 
avea loc la clubur sindica
telor din Lupeni. Acest fapt 
este o recunoaștere a artei 
fotografice practicată, de 
multi ani, la acest club pe 
lingă care activează foto- 
amatorii cunoscutl — loan 
Florii, Andor Semsey, Au
rel Havîrneanu, I. Tomes- 

losif Boca și alții. Cu

o Iernatică întinsa — în 
care va predomina munca 
șî viata omului, obiective 
social-economice de mare 
interes construite în anii 
socialismului, frumusețile 
patriei — expoziția foto
amatorilor face parte inte
grantă dintr-o complexă sui
tă de manifestări cultural- 
artistice organizate în cin
stea celei de a XXV-a ani
versări a Republicii.

Atrage atenția lucrătorilor de 
pe șantiere și loturi că le re
vine oa obligație să cunoască 
și să respecte cu strictețe' in 
activitatea zilnică normele de 
tehnică a securității muncii, 
instrucțiunile referitoare la a- 
< este norme și legislația mun
cii.

T.C.M.M
deconectat! înainte de începe
rea lucrului ?

4 se interzice prezenta oa
menilor în încăperile proas
păt vopsite cu vopsea pe ba
ză de ulei sau alte nitrolacuri, 
înainte ca acestea să se fi us- 

t i
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9 .OH

la 40 de ste-

în transmisiunii direr- 
prezentat de studioul 

poezie al Tv.;
Aventuri

aniversării Re- 
eronica marii

Soarele rasare la ore 7,13 
și apune Ia ora 16,48. Zile 
trecute din an — 321. Zile ră
mase — 45.

jurnal; 1G,15 coralele ,.La sara- 
bandew și JLa Chanterelle’'. Pie
se de Georges Brassens; 16,3ti 
Știința la zi; 16,35 Cînță. Lucre
tia Ciobanu; 16,50 
radio; 17,00 O 
țla dumneavoastră;
serii: 20,00 
Conferinței 
2040 Zece

TR.ILA : Riscul; I ONEA
Minerul : Haiducii lui Șapte- 
cai; VULCAN : Dacii; LU
PENI — Cultural : Drum în 
penumbră.

$ 1816 — S-a născut poe
tul și ziaristul Andrei Mure- 
șanu (m. 1863) 0 1919 — \ 
murit Maria Cutarida-Crătu- 
nescu, prima femeie medic 
din România, organizatoarea 
celor dintîi leagăne pentru 
copii (n. 1857) © 1933 Au 
fost restabilite relațiile diplo
matice între U.R.S.S. și S.U.A.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Procesul unei stele ; 
Republica : Robin Hood , PE-

1‘ROGRAMUI Muzică
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei: 9,30 Odă 
limbii române; 9,50 Muzică u- 
șoară de Paul Unnuzeseu; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Din fol
clorul mehedințoan: 10,30 Clu
bul călătorilor; 10,45 Sonate 
pentru pian de Domenico Scar
latti; ii,oo Buletin de știri; 11,05 
Formația instrumentală Valen- 
țiu Grigor eseu; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Medalion coral 
Nicolae Lungii; 12.00 Discul zi
lei: Sylvie Vartan: 12,15 Reci
tal de operă Constantin Gabor; 
12,30 Tntilnire cu melodia popu
lară si interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană: 13,30 Con
cert de prînz; 14,00 Compozito
rul săptăminii: Henry Purceii: 
14,40 Doină, doină cfntec dulce; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Tri
buna radio. Național șl univer
sal în practica socială; 15,20 
Muzică do estradă; IB.OO Radio-

Publicitate 
oră la (lisp-ozi- 

18,00 Orele 
înfăptuim b-otaririle 
X'ațio-nale a. P.C.R.: 
melodii preferate : 

20,45 Consemnări de Mihai Șela- 
ru; 20,50 Melodii populare cu a- 
cordeorustu 1 Fărâmiță Lambru; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic. Ion Minulescu: 
21,30 Figuri de eroi in opere: 
„Decebal" de Gheorghe Dumi
trescu; 32,0.') Radiojurnal; 22,31 
Concert de sea-ră; 24,00 Buletin 
de știri; 0.03—0,00 Estrada, noc
turnă.

Filozofie și socialism știin
țific: Concepția marxistă
despre materie și materia
litatea lumii:
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară;
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto; 
Revista literară Tv. ;
1001 de seri; 
Telejurnal, 
in cinstea 
publicii — 
Întreceri;
Comentariu 
me: județul Harghita;
La porțile dorului. Spec ta

tă, 
clu 
Pagini de umor 
în epoca de piatră; 
Tinerii despre ei înșiși;
Interpretul săptăminii: 
Ana Petri»;
„24 d« ore“.

Nu pierdeți 
atenție faptul 
dent de muncă este generat, 
în primul rînd de indisciplina 
în muncă, de nerespectarea 
normelor de protectie a mun
cii, intîrzieri. nerespectarea in
dicațiilor specifice locului de 
muncă și altele. Se ajunge 
astfel la accidentarea celor în 
cauză și a celor din jur, pro- 
vocîndu-se totodată pagube 
materiale șl chiar pierderi de 
vieți omenești.

Iată cîteva dintre principa
lele prevederi ale normelor de 
proiecție a muncii obligatorii 
a se respecta în timpii] pro
gramului de lucru pe șanti
ere :

♦ trebuie să se poarte cas
ca de protecție;

♦
tura 
unor

să se întrebuințeze cen- 
de siguranță, în cazul 
lucrări la înălțime ;

10.00

Deschiderea emisiunii.
Telex;
România in lume;
O viață pentru o idee: 
Hoher: Mayer (I);
Curs de limba rusă.
Lecția a 28-a:
Micii meșteri mari; 
Teleobiectiv; 
Telecinemateca: 
„Sora Carrie*;
Telejurnal;
Tcleșcoală:
Geografia României (anul 
IV liceu): Delta Dunării:

-*■ ■cnrrjgțgwn>i'.a

diferent
„facte cu

♦ să

de numărul lor, se va 
cărucioare speciale ;

se întrebuințeze de 
către electricieni, mijloacele 
individuale de protecție ca : 
platforme izolate sau grătare, 
cămăși de cauciuc, galoși, șo
șoni și cizme de cauciuc elec- 
troizolanto ;

sculele și uneltele de ori-' 
ce categorie și pentru orice 
întrebuințare trebuie să fie in 
perfectă stare și să corespun
dă caracterului lucrărilor ce 
sînt executate;

este interzisă coborîrea 
materialelor (pietre brute, că
rămizi etc.) în groapa de fun
dație sau în șanț prin arun
carea lor de sus ;

gulamentare și îngrădite |

admite circulația<> nu se
pe ziduri, ci numai pe schele 
sau eșafodaje ;

descolăcirea și 
rea otelului pentru 
trebuie făcute pe un 
lucru separat și

îndrepta- 
armături 
teren de 

împrejmuit;

este interzisă tinerea 
mina a barelor mai scurte 
30 de
(tonală
evita
timpul

centimetri la șlanfa 
cu motor, pentru • 
prinderea inîînii 
tăierii;

1

cu
de
ac-
se
In

tut
san

Pronoexpres
Rezultatele concursului nr. 

46, din
Extr.
Fond
Extr.
Fond

15 noiembrie 1972 :
I: 18, 24, 37, 41, 5, 35. 
rte premii: 1 483 243 lei.
a H-a: 9, 20, 12, 2. 31.
do premii: 651353 tei.

4

♦
parapeti- 
merarea oamenilor și depozita
rea materialelor de construc
ții pe schele sau poduri 
li are ;

să se asigure schele cu 
Este interzisă aglo-

♦ să nu ste blocheze 
de acces la punctele de 
cu diferite materiale ;

auxi-

căile 
lucru

transportarea mărfurilor, 
a bateriilor de acumulatori in-

■9- muncitorii care execută 
lucrări cu var nestins măcinat, 
este necesar să fie supuși u- 
nui examen medical, special 
care se va repeta ulterior la 
fiecare

♦ înainte de începerea 
nării betonului, maistrul 
șeful șantierului este obligat 
să controleze modul de folo
siri șl consolidare a cifraju
lui, rezistenta schelelor de sus
ținere și a podinei de lucru;

șa- luni j

se 
sîrmă a 
pe șanțurile pompelor, .ceasta 
se va face numai cu ajutorul 
untei brățări strînsă cu buloa- 
ne ;

interzice legarea 
conductelor de motor

CU

de
să

4> executarea lucrărilor 
zidărie la înălțimi, trebuie 
se facă numai pe schele rs-

i:

♦ se inU-Jce utilizarea 
pigmentilor vătămători sănă
tății oamenilor; minium de 
plumb, galben de crom, “Oxid 
sau acetal de cupru și altele 
— la prepararea mortarelor 
colorate necesare lucrărilor 
ten cu îl;

de

♦ dacă în încăperile în 
re se execută vopsirea 
vopsele pe bază de apă 
găsesc conductori electrici
sub tensiune aceștia vor fi

ca-
cu
se

fi 
ari- 

în 
vi-

♦ este interzisă cu desăvîr- 
șirn repararea, curățirea și 
ungerea agregatelor, mașinilor 
si mecanismelor în timpul func
ționării acestora ;

Responsabilitatea respectării 
normelor de protecție a muncii 
si tehnica securității o au, 
potrivit instrucțiunilor în vi
goare, cei ce organizează, con
trolează și conduc procesul de 
producție cît și toti muncitorii 
la locul, lor do muncă. Cei 
care se fac vinovați de neres
pectarea acestor norme vor 
făcuti răspunzători pe linie 
ministrativă sau juridica, 
conformitate cu legile în
goare. încălcarea sau neres
pectarea acestor norme 
poate Ii justificată prin necu
noașterea lor.

Normele de proiecție a 
muncii nu sînt limitative. Con
ducerile șantierelor sînt obli
gate să întocmească instrucți
uni de proteclie a muncii pen
tru orce mașină, 
proces tehnologic 
introduce în lucru.

Muncitori, tehnicieni și i 
gineri constructori, rețineți !

Nerespectarea disciplinei în 
muncă dă loc la grave acci
dente, atrăgînd după sine 
scoaterea salariatilcu^\din pro
ducție, aducînd daune grave 
întreprinderii, procesului de 
muncă.

Respectînd normele de teh
nică a securității și protecție 
a muncii puteți evita orice fel 
de accident.

utilaj
nou ce

nu.

sau
se

in-
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Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele sociale

al Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 15 — Cores

pondentă de la C. Alexan- 
droaie: Importanta înfăptuirii 
universale a dreptului popoa
relor la autodeterminare și 
acordarea de urgență a inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale au format obi
ectul cuvîntului delegatului 
român, Nicola'e Ropoteanu, 
rostit în Comitetul pentru pro
blemele sociale al Adunării Ge
nerale a O.N.U. Delegatul 
român a arătat că violarea 
dreptului popoarelor la auto
determinare trebuie conside.- 
rată drept un act îndreptat 
împotriva păcii lumii, întrucît 
orice acțiune care lipsește 
popoarele de acest drept a- 
menință pacea și interesele 
întregii lumi. Situația creată 
de politica rasistă și cea de 
apartheid în Rhodesia și, res
pectiv, Africa de sud ilus
trează clar faptul că opresiu
nea străină înseamnă, totoda

tă, negarea celor mai elemen
tare drepturi ale omului. El 
a subliniat necesitatea sporirii 
rolului și eficienței O.N.U. în 
lume, pentru a putea deveni 
un instrument cu adevărat e- 
ficace în apărarea și promo
varea independenței și suve
ranității națiunilor.

Reafirmînd poziția Români
ei de sprijinire a recunoaș
terii internaționale a mișcări
lor de eliberare națională, de
legatul tarii noastre a cerut 
Națiunilor Unite să acorde 
reprezentanților acestor miș
cări locul ce li se cuvine în 
acest for, în calitate de sin
gurii reprezentanți legitimi ai 
popoarelor ale căror interese 
și aspirații le reprezintă. To
todată, delegatul român a ce
rut să se întreprindă măsuri 
urqente pentru a se pune 
capăt ignorării hotărîrilor 
O.N.U. de către acele state 
care mai continuă să-sprijine 
regimurile colonialiste.

® TEHERAN 15 (Ager
pres). Primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, l-a primit, la 15 no
iembrie, pe ministrul român 
al agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor, Angelo 
Miculescu.

La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, au 
participat ambasadorul tă
rii noastre la Teheran, A- 
lexandru Boabă, și Man
sour Rouhani, ministrul a- 
griculturii și resurselor na
turale al Iranului.

AUSTRIA

„Zilele culturii românești"

Plenara Conferinței generale a U J. E .S. C. 0.
PARIS 15 — Coresponden

tul Agerpres, Paul Diacones- 
cii, transmite: Plenara Con
ferinței generale a UNESCO, 
care se desfășoară în capita
la Franței, a examinat și a- 
doptat în unanimitate Rezolu
ția de politică generală, pre
zentată de șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin 
LÎpatti, în calitatea sa de pre
ședinte al Comisiei de redac
tare. Rezoluția sintetizează 
principalele idei și poziții ex
primate de cei 120 de șefi 
de delegații care au participat 
la dezbaterea generală a se
siunii, reafirmînd marile obi
ective ale UNESCO. Intre a- 
cestea figurează consolidarea 
păcii în lume, apărarea drep
turilor omului și lupta împo-

co-
sau

Și

triva tuturor formelor de 
lonialism, rasism, oprimare 
dominație străină, precum 
acțiuni ale UNESCO pentru 
progresul educației, științei și 
culturii în 
dezvoltare.

„UNESCO 
tioneze în 
tentei sale ■ 
zoluțfe — ; 
rea unor 
pe baza recunoașterii și pu
nerii în aplicare a tuturor for
melor de cooperare interna
țională și a principiilor fun
damentale ale dreptului inter
national. Numai respectarea 
acestor principii și a normelor 
de comportare permite coo
perării internaționale să atin
gă adevărata sa dimensiune, 
să consolideze temeliile unei

țările în curs de

va trebui să ac- 
domeniile compe- 

— se spune în re- 
și pentru ins.taura- 
relații între state,

veritabile și durabile, în 
indivizii și popoarele se 

dezvolta în mod liber".
rezoluție se arată, de 

că asistenta acor-

VIENA 15 — Corespon
dentul Agerpres, Petre 
Stăncescu, transmite: In 
orașul austriac Pinkfeld — 
așezare din regiunea Bur
genland, cu o istorie de 
peste l 100 de ani — s-a 
deschis expoziția „România 
astăzi". Imaginile grafice 
ce rețin momente din dez
voltarea politică, economi
că și culturală a țării 
noastre sînt armonios între
gite de obiectele de artiza
nat, ceramică. îherustații 
în lemn, costume populare. 
Un stand* de cărți prezintă 
peste 200 de volume de ar
tă, literatură, istorie, so
ciologie, mare parte din

lucrări fiind editate in lim
ba germană. In cadrul a- 
cestui ansamblu expozițio- 
nal, panouri speciale sînt 
dedicate realizărilor po
porului român în cei 25 de 
ani de la proclamarea Re
publicii.

Zilnic, in cadrul „Săptă
mânii românești", sint pre
zentate filme turistice și 
documentare. Programul 
variat și multilateral al 
„Zilelor culturii românești" 
include un concert de mu
zică populară și un con
curs desfășurat în școlile 
din localitate, cu tema: 
„Cunoașteți România".

© Ambasadorul României 
în R.D.G., Vasile Vlad, și 
adjunctul ministrului aface
rilor externe al R.D. Germa
ne, Oskar Fischor, au sem
nat miercuri, la Berlin, con- 
yenția consulară între Repu
blica Socialistă România și 
R.D. Germană.

@ In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării 
Republicii, în capitala 
Argentinei a fost organizată 
o „Șăptămînă a filmului ro
mânesc", în cadrul căreia 
au fost prezentate filme ar
tistice de lung-metraj, pre
cum și documentare.

© Parlamentul indian a 
respins, marți, cu 185 de vo
turi, contra 34, o mențiune 
de cenzură împotriva guver
nului, prezentată de opoziție.

Pe de altă parte, guvernul 
a cerut, marți, aprobarea 
parlamentului pentru aloca
rea unor fonduri în valoare 
de 2 520 milioane de rupii, 
în scopul acoperirii necesi
tăților de alimentare și al 
sprijinirii regiunilor afecta
te de secetă și de inunda
ții ; în acest sens, ministrul 
agriculturii a precizat că 
aproximativ 1,7 milioane 
persoane primesc încă aju
toare speciale.

@ Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze a avut o întrevede
re, Ia Pekin, cu Mohamed 
Ould Sidya, ministrul pla
nificării și cercetărilor, con
ducătorul unei delegații gu
vernamentale din Maurita
nia. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială.

© Kim Ir Sen, secretarul 
general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, a 
primit delegația Partidului 
Comunist din Peru, condusă 
de Ernesto Rojas, membru al 
Comitetului Politic al C.C. 
al partidului, care a‘făcut o 
vizită de prietenie la Phe
nian. Delegația comuniștilor 
peruani a avut convorbiri cu 
o delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă 
de Kim Donq Gyu, membru 
al Comitetului Politic al C.C.

. al Partidului Muncii, în ca
drul cărora au lost abordate 
probleme de interes comun 
— . menționează agenția 
ACTC.

păci 
care 
vor

In
asemenea, 
dată țărilor în curs de dez
voltare trebuie să fie con
formă nevoilor și aspirațiilor 
acestora, în 
d‘e egalitate, 
verani tatii 
rei țări.

Rezoluția 
pel tuturor 
tinuarea eforturilor 
rea realizării dezarmării și 
reducerii 
ceea ce ar permite utilizarea 
unor mari resurse în 
creșterii bunăstării și 
greșului material și 
al tuturor popoarelor.

și

spiritul relațiilor 
respectare a su- 
demnitătii fiecă-

adresează un a- 
țărilor pentru con- 

în vede- 
a 

bugetelor militare,

vederea 
a pro- 

spiritual

Din agenda de lucru 
a Najiunilor Unite

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Reprezentanta Libanului pe 
lingă Națiunile Unite a pre
zentat marți un proiect de re
zoluție în Consiliul economic 
și social al O.N.U. (ECOSOC), 
cerînd crearea unei Comisii e- 
conomice a O.N.U. pentru A- 
sia occidentală. Proiectul liba
nez de rezoluție declara, că o 
asemenea măsură ar constitui 
un „factor important în acce
lerarea dezvoltării economice 
și sociale" a țărilor din zona 
vestică a Asiei.

Se așteaptă ca proiectul să 
fie luat în discuție în cursul 
acestei săptămîni — relatea
ză agenția Reuter.

*
NEW YORK 15 Cores-

pondentă de la Constantin A- 
lexandroaie: 47 de delegații
ale statelor membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite, prin
tre care și delegația României, 
au adresat Comitetului politic 
special al Adunării ~ 
o scrisoare comună 
cer ca „o delegație 
zatiei de eliberare a 
(OLP), reprezentînd poporul a- 
rab palestinian, principala par
te interesată în problema pa
lestiniană", aflată în prezent 
în atenția comitetului, să fie 
invitată să ia parte la dezba
terea acestei chestiuni și să i 
se acorde dreptul de a lua cu- 
vîntul.

Comitetul politic special a 
acceptat cererea prin consens 
unanim.

Generale 
prin care 
a Organ i- 
Palestinei

O
al

declarație a C. C
Frontului Patriotic

din Laos
NEUA t5 (Agerpres).SAM

Comitetul Central al Frontului 
Patriotic din Laos a dat pu
blicității o declarație în legă
tură cu intensificarea războiu
lui în Laos și blocarea nego
cierilor de pace din Laos. In 
declarație se arată că, drept 
urmare a intensificării acțiu
nilor de război și atacurilor 
asupra pozițiilor' forțelor pa
triotice, încordarea din Laos 
a înregistrat o curbă ascen
dentă. In prezent, două tre
imi din efectivul aviației a- 
mericane din Asia de sud-est 
sînt utjlizate pentru raiduri a- 
supra zonelor eliberate 
Laos și Cambodgia, arată 
clarația.

Intensificarea războiului 
va face decît să agraveze 
tuatia în Laos, să împiedice 
buna desfășurare a negocieri
lor și să scoată la iveală lip
sa de seriozitate a guvernului

din 
de-

nu 
si

Statelor Unite și a adminis
trației de la Vientiane în cău
tarea unei soluții a proble
mei laoțiene. Partea de la 

•Vientiane, prin respingerea 
propunerilor juste și rationa
le ale Frontului Patriotic din 
Laos și prin ridicarea unor 
obstacole artificiale în calea 
negocierilor, nu a făcut decît 
să încalce principiile egalită
ții și umanității în privința 
desfășurării convorbirilor. 
Frontul Patriotic din Laos, for
țele patriotice, întregul popor 
laoțian cer părții de la Vien
tiane să continue într-un spi
rit de sinceritate convorbirile 
cu forțele patriotice, să înce
teze încălcarea prinepiilor e- 
galității, să înlăture obstaco
lele pe care le-a ridicat, pen
tru ca astfel problema laoția- 
nă să poată fi rezolvată potri
vit soluției politice prezentate 
de Frontul Patriotic din Laos.

Studiu privind dezvoltarea 
economică a statelor africane

NEW YORK 15 —- Cores
pondență de la Constantin A- 
lexandroaie: Nivelul de dez
voltare a economiilor națio
nale ale statelor africane nu 
a atins în anul 1971 nici mă
car obiectivul minimal de 6 la 
sută fixat în strategia celui 
d'e al doilea Deceniu al Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare, se arată într-un studiu 
economic publicat luni la se
diul O.N.U.

In această lucrare, care a- 
nalizează evoluția economiei 
Africii anului trecut, se su
bliniază printre altele că fată 
de deceniul trecut s-au sem
nalat schimbări neesențiale în 
direcțiile și ritmul de dezvol
tare al „continentului negru". 
Ritmul general de creștere e- 
conomică a fost de circa 4 la 
sulă și numai jumătate din ță
rile continentului au înregi
strat un ritm care depășește 
cu puțin ac’est procent.

Potrivit aprecierilor studiu
lui, în prezent trebuie adop
tate măsuri eficace pentru fa
cilitarea progresului economic 
și social - în țările africane, 
pentru ameliorarea decalaje
lor mari economice ce le se
pară de țările industrializate.

In ce privește problema 
populației, studiul subliniază 
că Africa are cel mai mare 
procent de creștere demogra
fică, acesta fiind de 2,5 la 
sută, depășind astfel sporul 
înregistrat îh alte zone ale 
lumii.

Pe de altă parte, numărul 
celor angajați în diverse ra

muri ale economiilor naționa
le a depășit cu numai 3 mili
oane în anul 1971 numărul 
celor 132 milioane înregistrați 
în anul precedent. Șomajul 
încă se mai menține la un 
nivel ridicat în diverse țări 
ale continentului african. „In 
prezent se impune cu puterea 
unui imperativ necesitatea ' de 
a se crea mai multe locuri 
de muncă, fapt care a dirijat 
din ce în ce mai mult aten
ția spre metode de producție 
intensivă, capabilă să absoarbă 
un număr mare de brațe de 
muncă,

Referindu-se la problema q- 
plicării științei și tehnologiei 
moderne la dezvoltare, studi
ul citat subliniază creșterea 
rapidă a numărului organiza
țiilor și instituțiilor angajate 
în ramura cercetărilor științi
fice.

Trecînd in revistă situația 
ramurii transporturilor — ra
mura esențială pentru dezvol
tarea armonioasă a oricărei 
economii — studiul mențio
nează o creștere de 10 la su
tă a traficului rutier și fero
viar în anul trecut și eviden
te îmbunătățiri în domeniul 
construcției de căi ferate și 
șosele. Se dau drept exemple, 
în acest sens, progresele în
registrate în construirea lini
ei feroviare Tanzania — Zam
bia, proiect "numit „Tanzam" 
care urmează să fie complet 
realizat în anul 1975 și ter
minarea proiectelor construirii 
șoselei dintre Kenya și Nige
ria.'

R, P. POLONĂ. La Mik uszowice a fost construită o frumoasă casă deslinată ,-----
sorilor ieșiți Ia pensie și care nu au nici un fel de familie. In foto : Casa destinată pro
fesorilor pensionari din Mik uszowice...

Reuniunea cadrelor 
de conducere 

ale Uniunii
Socialiste Arabe
CAIRO 15 (Agerpres). — La 

Cairo, a avut loc, marți, sub 
președinția lui Anwar Sadat, 
o reuniune a cadrelor de con
ducere ale Uniunii Socialiste 
Arăbe, în legătură cu proble
me privind situația internă, e- 
voluția evenimentelor interna
ționale, precum și cu activita
tea partidului.

După cum informează agen
ția MEN, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sa
dat, s-a referit, cu acest pri
lej, la necesitatea realizării li
nei unități depline a țării. 
„Oricine va încerca să pro
voace disensiuni în Republica 
Arabă Egipt va fi pedepsit cu 
severitate maximă", a spus 
președintele Sadat. Totodată, 
el a scos în evidență impor
tanța coeziunii între cadrele 
conducătoare ale U.S.A, și po
porul' egiptean.

Referindu-se la politica ex
ternă a R.A.E., președintele 
Sadat a subliniat necesitatea 
eliberării teritoriilor arabe o- 
cupate. •

Din presa străină

Guineea-Bissau își proclamă 
independența

JAPONIA. Recent s-a des
chis la Tokyo cel de-al 19- 
lea Salon de automobile — 
prilej cu care numeroase 
firme constructoare de au
tomobile, atît din Japonia, 
cît și de peste hotare, au 
prezentat noi tipuri. In foto: 
Noul model de automobil 
TOYOTA-ESV-2 prezentat la 
recenta expoziție a auto
mobilului de la Tokyo.

SPORT ■ SPORT
Rezultatele etapei de ieri

diviziei A de
doi în

SPORT SPORT
a Campionatului
fotbal
clasament

Miercuri, s-au .desfășurat 
jocurile celei de-a 11-a etape 
a Campionatului diviziei A 
de fotbal.

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală, echipa Sportul 
studențesc a învins cu scorul 
de 1-0 (0-0) pe Farul Con
stanța. Unicul punct a ' fost 
realizat in minutul 59 de Oc
tavian Ionescu. In formă deo
sebită, la Petroșani, Jiul a 
dispus cu 3-0 (0-0) de Sport 
Club Bacău prin punctele mar
cate de Mulțescu, Szabados și 
Rozsnai.

Celelalte rezultate înregis
trate : Steagul Roșu Brașov — 
Universitatea Craiova 1-1 (0-1). 
Au marcat Florescu și respec
tiv
Tg. Mureș 0-0 ; C.S.M. Reși
ța — Rapid 0-0 ; Petrolul Plo-

Velea; U.T. Arad — A.S.A.

iești — Universitatea Cluj 2-1 
(1-1). Punctele au fost reali
zate de N. Ionescu, Oprișan 
și respectiv Ciupitu (autogol); 
C.F.R. Cluj — Dinamo Bucu
rești 1-1 (0-1). Doru Popescu 
și Cojocarii au fost autorii ce
lor două puncte.

In ultimul joc : Steaua — 
F. C. Argeș Pitești, desfășurat 
in nocturnă pe stadionul „23 
August" din Capitală, victoria 
a revenit cu scorul de 1-0 
(1-0) echipei steliste. Unicul 
punct a fost marcat în minu
tul 18 de Voinea.

In clasament conduce Stea
ua cu 15 puncte urmată de 
Jiul Petroșani cu 14 puncte și 
Steagul ' Roșu — 13 puncte. 
Dinamo se află pe locul 4 cu 
13 puncte iar Rapid pe locul 
11 cu 10 puncte.
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Spre sfîrșitul anului 1972 
începutul lui 1973 Guineea- 
Bissau va fi independentă, 
chiar dacă războiul antipor- 
tughez nu va fi luat sfirșit, 
și capitala (Bissau) va mai 
fi încă în mîinile trupelor 
coloniale. In teritoriile eli
berate — țara aproape în 
totalitate — sînt deja în curs 
pregătiri pentru o largă con
sultare electorală — prima 
în istoria guineeană — pen
tru alegerea membrilor u- 
nei Adunări Naționale că
reia îi va reveni sarcina de 
a fixa ziua proclamării in
dependenței naționale. Eve
nimentul, pe punctul de a 
se împlini, nu face decît să 
aureoleze o luptă de elibe
rare, deja victorioasă pe 
plan militar, care nu lasă 
nici un spațiu de manevră 
Portugaliei. Declarația so
lemnă a lui Amilcar Cabrai, 
secretar general al Partidu
lui African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), — partidul ca
re de zece ani conduce o 
viguroasă luptă armată 
populară — făcută la sediul 
Națiunilor Unite, certifică 
drumul parcurs din înde

părtatele zile ale lui 1962. 
an în care, din sudul țării, 
au început primele acțiuni 
de guerilă. Nu numai lupta 
de eliberare guineeană este 
astăzi recunoscută ca legiti
mă — și nu e vorba ele o 
victorie facilă, date fiind re
lațiile Portugaliei cu 
N.A.T.O., — ci și recunoaș
terea forțelor de eliberare ca 
unic reprezentant autentic 
al unui stat și al unui po
por suveran.

Este vorba, deci, de un e 
veniment internațional de 
mare importanță și rezonan
ță, care poate să influențe
ze în mod pozitiv situația 
din întreaga Africă occidcn 
tală și, în ansamblu, lupta 
de eliberare din așa-zisele 
colonii portugheze — Ango
la și Mozambic. Și fără în
doială acest eveniment se 
va răsfrînge și în raportu
rile dintre regimul fascist 
de la Lisabona și aliații săi 
nord-atlanticiș, avînd în ve
dere că Portugalia a vrut 
să dea războiului său colo
nial sensul unui război de 
„strategie atlantică", de „a- 
părare a Occidentului" etc.

(„RINASCITA")

Aviația americană a 
o serie de provincii

HANOI 15 (Agerpres). — 
După cum informează agen
ția VNA, la 13 noiembrie, a- 
viația americană a bombardat 
din nou o serie de provincii 
din R.D. Vietnam. Purtătorul 
de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R.D.V. a

bombardat din nou 
din R. 0. Vietnam 
dat publicității o declarație 
de protest, cerînd Statelor U- 
nite încetarea imediată a tu
turor actelor care încalcă 
suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

R. F. a GERMANIEI. In 
foto : Excavarea cărbunelui 
brun la cea mai mare ex
ploatare de cărbune la zi 
din lume, la Bergheim. A- 
cest excavator excavează 
zilnic 100 000 tone de căr
bune. Diametrul roții este 
de 16 m.

Stabilirea de relații 
diplomatice între guvernele 

Poloniei și Thailandei
VARȘOVIA 15 (Aqerpres). 

Guvernul R. P. Polone și cel 
al Thailandei — anunță agen
ția PAP — au hotărît să sta
bilească relații diplomatice, în- 
cepînd de la 14 noiembrie, și 
să facă schimb de reprezen
tanțe la nivel do ambasade.

SPORT o SPORT
Cu cine vor juca în „Cupa 

României"
Jiul, Șfiinfa și

echipele
Minerul Lupeni

astfel că formația Lokomotiv 
Sofia s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției.

SPORT

Miercuri, a avut lor trage
rea la sorți pentru stabilirea 
programului 16-imilor de fi
nală ale „Cupei României" la 
fotbal. In această etapă intră 
în joc și cele 16 divizionare 
A. Iată programul jocurilor: 
F.C. Bihor — Sportul Studen
țesc ; Chimia Rm. Vilcea — 
Steagul Roșu ; Chimia Făgăraș 
— Dinamo București ; C.S.M. 
Sibiu —- Farul ; Ceahlăul Pia
tra Neamț — C.F.R. Cluj ;

C.F.R. Pașcani — F.C. Argeș ; 
Carpați Sinaia — Rapid ; Pro- 
gresul București — Petrolul ; 
Știința Petroșani — A.S.A. Tg. 
Mureș ; F.C. Galați — C.S.M. 
Reșița ; Vagonul Arad — Sport 
Club Bacău ; Autobuzul Bu
curești — U.T. Arad ; Con
structorul Galati — Jiul ; Me
talul Oradea — Universitatea 
Cluj ; Metalul București — 
Universitatea Craiova și Mine
rul Lupeni — Steaua.

DE PRETUTINDENI
SOFIA 15 (Agerpres). — La 

Sofia, s-a disputat meciul re
tur dintre echipa locală Lo
komotiv și - formația Elekt-ro- 
mos Budapesta, contînd pen
tru primul lur al „Cupei cam-

pionilor europeni" la handbal 
masculin. Handbaliștii bulgari 
au terminat învingători cu 
scorul de 28-16 (13-5).

In primul ioc. echipa ma
ghiară a cîștigat cu 13-12,

ATENA 15 (Agerpres). — 
In meci retur pentru „Cupa 
Cupelor" la baschet masculin, 
echipa Olympiakos Pireu a 
întîlnit pe teren propriu for
mația olandeză Raak Punch 
Delft. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc, scorul a 
fost favorabil cu 89-69 gazde
lor. Deoarece în prima parti
dă echipa olandeză cîștigase 
tot la o diferență de 20 de / 

' puncte (86-66), conform regu
lamentului competiției, s-au 
disputat prelungiri. Victoria a 
revenit cu scorul de 107-77 
baschetbaliștilor greci, care, ■ 
astfel, s-au calificat în turul
II al competiției. .'

COPENHAGA 15 (Agerpres). 
La Copenhaga a avut loc tra
gerea la sorti a meciurilor de 
calificare pentru faza 
a campionatului mondial 
minin de handbal.

finală
fe-

Pentru turneul final al com
petiției, care se va desfășura 
între 7 și 16 decembrie 1973 
în Iugoslavia, sînt calificate 
direct cinci echipe: R.D. Ger
mană (deținătoarea titlului), 
Iugoslavia, Ungaria, România 
și R. F. a Germaniei.

Celelalte 14 echipe partici
pante vor susține pînă la 15 
aprilie meciuri de calificare 
conform următorului program: 
Franța-Norvegia, Danemarca- 
Ausțria, Polonia - Olanda, 
U.R.S.S.-Bulgaria, Suedia-Ce- 
hoslovacia, Coasta de Fildeș- 
Guineea și Japonia-Coreea de 
Sud.

Cele patru grupe ale tur
neului final au următoarea 
componentă : grupa A : Un
garia, R.F. a Germaniei, Ce
hoslovacia sau Suedia ; grupa 
B: România, Franța sau Nor
vegia, Japonia sau Coreea de 
sud; grupa C: R. D. Germa
nă, Olanda sau Polonia, 
U.R.S.S. sau Bulgaria; grupa 
D : Iugoslavia, Danemarca sau 
Austria, Coasta de- Fildeș sau 
Guineea.
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