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Cclătcni ai României socialiste.

CUVINLAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

A devenit o tradiție ca dc Anul Nou să tre
cem în revistă munca pc care am dcsfășurat-o, 
cu roadele și bucuriile ei, împlinirile și nea
junsurile din anul încheiat și, totodată, să 
scrutăm viitorul cu hotărirca dc a trăi și munci 
și mai bine, de a da viață altor și altor năzu
ințe de progres și prosperitate.

Anul pc care îl vom încheia peste cîtcva mi
nute va râmîne In istoria patriei ca anul în 
care am intrat într-o nouă clapă a revoluției 
noastre economico-socialc — etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. Pre
vederile primului an al cincinalului 1971—1975 
au fost îndeplinite și depășite. Producția indus
trială a continuat să se dezvolte în ritm înalt, 
cunosclnd o puternică diversificare și moderni
zare. Agricultura noastră socialistă a dat anul 
acesta, cea mai înaltă recoltă de cereale din isto
ria țării. Au fost luate noi măsuri'pentru dezvol
tarea învățâmîntului, științei și culturii — fac
tori de seamă ai făuririi noii civilizații socialiste 
în România. Dezvoltarea ascendentă a economiei 
noastre se reflectă sintetic în creșterea venitu
lui național — care în acest an este cu circa 12 
la sută mai mare dccît în 1970 — ceca cc a 
permis trecerea la realizarea hotărîrilor Congre
sului al X-lea privind ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al întregului popor.

Anul care a trecut s-a caracterizat printr-o 
intensă și multilaterală activitate de perfecțio
nare a relațiilor socialiste de producție, a orga
nizării societății. S-a amplificat și s-a îmbună
tățit cadrul instituțional care permite participa
rea tot mai activă a maselor dc muncitori, ță
rani si intelectuali la conducerea întreprinde
rilor și instituțiilor, a întregii țări. A fost a- 
doptat un șir de noi legi menite să reglemen
teze mai bine normele dc bază ale activității 
economice și sociale, drepturile și îndatoririle 
oamenilor muncii în calitatea lor dc producători 
și proprietari ai mijloacelor de producție, de 
membri ai societății socialiste, să întărească or
dinea și legalitatea in întreaga noastră viață pu
blică. Programul adoptat de plenara din 3—5 no
iembrie a.c. a trasat jaloanele ridicării nivelului 
muncii ideologice, dezvoltării cunoașterii și îm
bunătățirii educației socialiste a maselor, for
mării omului nou, afirmării eticii și echității 
socialiste în întreaga viață socială, dcschizînd o 
Perspectivă largă de participare tot mai activă, 

.onștientă. a întregului popor la făurirea pro
priei sale istorii, a destinului său luminos.

Marile succese obținute în realizarea gran
diosului program elaborat dc Congresul al 
X-lea constituie o nouă confirmare a justeței 
politicii creatoare marxist-leniniste a Partidu
lui Comunist Român — al cărui semicentenar 
glorios a fost sărbătorit anul acesta dc între
gul nostru popor — a consecvenței și capaci
tății cu care el își îndeplinește rolul de forță 
politică conducătoare a societății, a tuturor do
meniilor activității economico și sociale. A- 
ceste realizări sînt rodul muncii pline de eroism 
și abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii 
și in-• lectualității, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care traduc în 
viață cu fermitate politica partidului nostru 
corespunzătoare intereselor vitale ale întregii 
națiuni.

Acum, la sfîrșitul unui nou an de avîntată 
construcție economică și socială, care a ridicat 
patria noastră pe noi trepte do progres, adre
sez, în numele conducerii partidului și statului, 
al meu personal, cele mai calde felicitări cetă
țenilor Republicii Socialiste România.

Intrăm în noul an cu un program precis con
turat. care deschide orizonturi largi dc muncă, 
de creație, dc noi și mari înfăptuiri pe calea 
dezvoltării economice, sociale și culturale a 
României, pe calea îmbunătățirii condițiilor de 
viață materiale și spirituale ale tuturor celor 
ce muncesc. Planul pe 1972 prevede continua
rea in ritm înalt a industrializării, diversifica
rea și modernizarea și mai accentuată a pro
ducției, creșterea eficienței economice, ridica
rea calității produselor și sporirea productivi
tății muncii. Se prevede, dc asemenea, întări
rea bazei tchnico-materiale a agriculturii, îm
bunătățirea organizării muncii in vederea dez
voltării intensive a producției, în special a 
zootehniei. Va trebui să se intensifice partici
parea activă a oamenilor muncii la gospodă
rirea avutului socialist, la conducerea unită
ților economice și a instituțiilor, la efortul 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție. Va continua dezvoltarea ascendentă, pe 
toate planurile a orînduirii noastre, se vor per
fecționa planificarea și conducerea vieții so
ciale, se vor afirma iot mai puternic princi
piile socialismului în .întreaga societate, se vor 
lua noi măsuri pentru satisfacerea cerințelor 
materiale și spirituale ale maselor. Realizarea 
planului în anul care vine va avea un rol ho- 
tărîlor pentru înfăptuirea cu succes a întregu
lui cincinal. îndeplinirea prevederilor sale 
cere din partea noastră, a tuturor, eforturi 
sporite, o înaltă conștiință revoluționară, pa
triotica, un profund spirit de răspundere în 
realizarea sarcinilor ce ne revin fiecăruia în 
postul, în locul de muncă pe care ni l-a încre
dințat partidul, societatea. Dispunem dc toate 
condițiile necesare pentru a obține în anul ce 
vine noi și importante progrese în toate do
meniile de activitate. Sînt pe deplin convins că 
bravul nostru popor, sub conducerea încercată 
a partidului comunist, va merge neabătut îna
inte, va face ca anul 1972 să înscrie în cronica 
contemporană a României noi și mari victorii 
pe calea făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

In anul 1971 s-au produs noi și 
schimbări în viața internațională, în 
de forțe mondial. Politica imperialistă 
și dictat, de amestec în treburile interne ale 
altor popoare a suferit noi eșecuri. S-a afir
mat cu tot mai multă putere voința popoarelor 
de a deveni stăpîne pe propriile lor bogății na
ționale, pe rodul muncii lor, de a-și asigura 
dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progre
sului material și social.

Anul care a trecut a adus noi confirmări 
justeței politicii marxist-leniniste promovate 
de partidul și statul nostru pe arena interna
țională, a înregistrat o nouă și puternică afir
mare a României în lupta pentru progres și 
pace, a adus noi prieteni poporului român pe 
toate meridianele globului.

S-au dezvoltat și adîncit colaborarea multi-

Mai maturi cu un an, dar

MAI TINERI, MAI VIGUROȘI, 
ÎNCREZĂTORI ÎN VIITOR

profunde 
raportul 
de forță

Există, în desfășurarea neîn
treruptă a timpului, momente 
care aduc cu ele obligația unei 
retrospectări asupra unei anu
mite perioade scurse, retrospec
tări menite să direcționeze stră
daniile de viitor și să îmbo
gățească în valențe fracțiunea 
următoare din infinitul timp 
numit AN.

Ne aflăm la începutul nou
lui an. Ce a însemnat a- 
nul care a trecut, ce va 
însemna anul care a venit 
pentru întregul nostru popor, 
in realizarea aspirațiilor sale 
către bunăstare, civilizație și 
progres ? Iată întrebarea mo
mentului de sinteză ce ne-o ri
dică cu acuitate fiecare an.

Ne-am despărțit de 1971 — an 
bogat în evenimente și semni-

In cursul zilei de luni. 3 iu- 
uarie 1972, tovarășul Nicolac 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit, la Predeal, cu tovară
șul Marc Drumaux, președinte
le Partidului Comunist din Bel
gia, care se află la odihnă în 
țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul întrevederii, desfă
șurată Intr-un spirit de caldă 
prietenie tovărășească, s-a rea
lizat o informare reciprocă pri
vind activitatea 
partide, precum

celor 
și un

două 
schimb• •

ție păreri în probleme ale miș
cării comuniste șl muncitorești, 
ale situației Internaționale, în
deosebi ale securității europe
ne.

Cu acest prilej, s-a reafirmat 
dorința comună de a dezvolta 
in continuare relațiile de cola
borare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Belgia, în inte
resul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide și popoare, al 
unității mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.• •••••

STRĂDANII
FRUCTUOASE

în primele
Nucleu 

de energie 
luminoasă

o 
dispus

>

schimburi
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Ca pretutindeni, pc întreg cuprinsul patriei, ultimele 

clipe ale anului 1971 au fost sărbătorite și in muni
cipiul nostru, de către inii și mii (le oameni ai mun

cii, tineri sau virstnici, oameni din cele mai diverse pro
fesii și preocupări, cu îndreptățită satisfacție pe care le-a 
conferit-o bilanțul unui an rodnic, un an care a marcat 
împlinirea a noi năzuințe, a noi aspirații pc drumul prospe
rității și bunăstării. Ca pretutindeni deci, și in Valea Jiului, 
acest moment sărbătoresc a însemnat un bun prilej pen
tru colectivele de muncă, reunite de această dată in să
lile fastuoase, împodobite cu gust și fantezie, ale cluburi
lor, să intimpinc noul an împreună, în atmosfera tradițio
nală cuprinsă de veselie și voie bună, atmosferă ce vor
bește de la sine despre încrederea tuturor in forțele pro
prii, despre hotărirca marii familii a oamenilor muncii de 
a continua desăvirșirea operei menite să aducă în casele tu
turor mai multă bunăstare, mai multă fericire. Cum era și 
firesc, momentul tradițional a fost consemnat și de cores
pondenții noștri care ne-au relatat despre desfășurarea re
velionului, ajutindu-ne să consemnăm ca încheiere a bilan
țului faptelor de muncă din 1971, clipele de sărbătoare pri
lejuite de ' ' 
actualului

A

In mijlocul colectivelor

intrarea intr-un nou an — cel de-al doilea an al 
cincinal.

de muncă
La Lupeni, în sala Palatu

lui cultural al clubului 
sindicatelor, conducătorii 

organelor locale de partid și de 
stat avînd în frunte pe tovară
șul Wilhelm Neag, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc de 
partid, s-au aflat în mijlocul 
minerilor spre a ciocni împre
ună pentru reușita izbînzilor 
viitoare. Alături dc minerii ves
tiți care poartă faima harnicu
lui colectiv de la mina Lupeni 
peste hotarele Văii Jiului, în-

La mulji ani I O urare 
adresată, din inimă, o- 
mului celui mai apro
piat. Așa a intrat în 
noul an familia mineru
lui Gh. Pocol.

tre care se înscriu șeful de bri
gadă Petre Constantin, Erou al 
muncii socialiste, Constantin Ni- 
chita, șef de schimb, Nicolae 
Ungureanu, șeful unei brigăzi 
din cadrul sectorului de inves
tiții, Constantin Pop și nu
meroși alți mineri, s-au aflat, 
de asemenea, tov. loan Rațek, 
secretarul comitetului de partid 
al minei, Constantin Năstase, 
președintele comitetului sindica
tului, Dumitru Popeanăș, direc
torul minei, Iulian Costescu, Ti
tus Costache și alte cadre de 
conducere ale exploatării. I’înă 
lîrziu în zorii zilei, sala a r' 
sunat de voie bună și veselie, 
de urale pentru noi și noi suc
cese în muncă, prin care să se

ră-
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ficații — încredințîndu-1 istoriei 
cu bilanțul marilor înfăptuiri 
ale primei trepte din ascensiu
nea noastră spre împlinire, spre 
afirmarea ființei noastre națio
nale in rîndul popoarelor Tcr- 
rci — cincinalul 1971—1975. Fu- 
cînd bilanțul pe 1971 remarcăm 
cu satisfacție pașii însemnați 
în dezvoltarea social-economică 
a patriei, privim înainte cu op
timism, cu încredere în certitu
dinea viitoarelor înfăptuiri. Cu
vintele rostite de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferin
ța pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a președinți
lor consiliilor populare comu
nale sînt deosebit dc grăitoare 
în acest sens: „Pe baza rezul
tatelor obținute in primul an al 
cincinalului putem afirma că a- 
vem toate condițiile pentru a 
realiza și chiar depăși progra
mul dc dezvoltare economico- 
socială elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului. Aceste 
rezultate confirmă pe deplin 
realismul prevederilor planului 
cincinal, adeveresc încă o dată 
justețea liniei politice a parti
dului nostru, care — studiind 
legitățile fundamentale ale dez
voltării cconomico-sociale, rea
litățile lumii contemporane și 
ale țării noastre — aplică in 
mod creator adevărurile gene
rale ale marxism-lcninismului 
la condițiile concrete ale Ro
mâniei. asigurind astfel desfă
șurarea cu succes a edificării 
noii orinduiri sociale".

Da, satisfacția noastră pentru 
biruințele muncii pașnice, crea

toarc, precum și certitudinile 
noastre în viitoarele înfăptuiri 
au un temei de granit: încre
derea, devotamentul fără mar
gini în rațiunea și forța con
ducătoare a întregului nostru 
popor — partidul comuniștilor 
— care își îndeplinește de 50 
de ani neabătut, cu consecvență 
revoluționară înalta misiune de 
organizator și conducător al na
țiunii pe drumul ei spre civi
lizație și bunăstare.

Anul 1971 a fost un an fe
bril, pe toate planurile — anul 
glorioasei aniversări a partidu
lui, an ce a prilejuit manifes
tarea plcpară printr-o multitu
dine de fapte, realizări și bilan
țuri, prin masivele planuri pen
tru mîine — a osmozei 
nezdruncinat dintre partid 
popor. Am trăit, în 1971, 
mai fierbinte, un mai al 
memorării trecutului semicente
nar al partidului comunist, al 
trecutului de lupte, de jertfe ale 
clasei noastre muncitoare, semi
centenar profund ancorat în tra
diția mișcărilor revoluționare, 
de eliberare socială și națio
nală pe care le-a desfășurat po
porul român de-a lungul în
tregii sale existențe. Vast me
morial, dens în fapte și sem
nificații, semicentenarul P.C.R. 
a conferit pentru fiecare dintre 
noi un potențator de conștiință 
și de energii în înfăptuirea mă
rețului ideal spre care ne con
duce partidul sub steagul său 
glorios: societatea socialistă și 
comunistă.

Funcționare normală ! Nici 
abatere de la graficul 
de către dispecerul național I 
Iată sinteza elocventă a celei 
dintîi ture din acest început de 
nou an — care a coincis cu 
noaptea revelionului — desfă
șurate in cadrul E.C.E. Paroșeni. 
Energeticienii — la datorie, ca 
întotdeauna — au răspuns cu 
un „prezent" plin de energie (și 
la propriu și la figurat...) la 
solicitările, în kilowați, ale re
țelei de lumină a țării...

...La secția cazane — la post i 
șeful de tură, comunistul Viorel 
Munteanu. La turbine, Nicolac 
Merișoreanu cu oamenii săi... 
Formația condusă de Dumitru 
Toma — la partea electrică. 
La asigurarea combustibililor : 
Nicolac Cicu. Fochistul Traian 
Nerenzoiu, alimentează „focul 
continuu..."

Nimic nefiresc nu trebuie 
să se intîmple. Mereu atent, a- 
flat în permanență „pe fază" 
— cum se spune — inginerul 
de serviciu pe uzină, Ștefan 
Rădulescu...

Promptitudine și calitate în 
execuția lucrărilor survenite 
au demonstrat lăcătușii vrednici 
din echipa de intervenții a lui 
Constantin Butură. S-a pus 
la timp la punct pompa de do
zare a fosfatului și s-a sudat 
cu îndemînare și pricepere o 
neetanșeitate de la conducta 
de praf...

Funcționare normală ! Nici o 
abatere de la graficul dispus 
de către dispecerul național ! 
Nucleul energiei luminoase al 
unor fapte de muncă intrate în 
imperiul obișnuitului...

Mîndri, 
cu fruntea

sus.
„Mașinile de filat au func

ționat normal ! raportează șeful 
de tură, maistrul Aurel Bojin".

...Simplitate și miez de efort1 
grăite de grafica unui registru 
proaspăt început la F. F. A.' 
„Viscoza" Lupeni. Sîntem 
dimineața primei zile a 
197-' ~...................

în.
.____ _ _ lui

Osteniți — firesc — dar 
cu chipurile luminate de mul
țumire lăuntrică se îndreaptă

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pe profesorul Gh. Antoce 
— știe toată lumea — îl 
poți găsi de dimineață pină 
seara la Liceul de cultură 
generală din Vulcan, institu
ție al cărui director este încă 
de la înființare. Acestui liceu 
i s-a dus vestea în Valea 
Jiului și în întreg județul 
nostru datorită realizărilor 
impresionante obținute
colectivul său pe toate pla
nurile dar mai ales pe linia 
modernizării procesului in- 
structiv-educativ. Cel care a 
reușit să polarizeze și să ca
nalizeze pasiunile, frâmîntă- 
rile, dezideratele acestui co
lectiv pe făgașul dorit este, 
desigur, profesorul Gheorghe 
Antoce. Preocupările sale 
majore au avut drept scop 
inițierea, în și prin mijloci
rea colectivului profesoral, 
a unul climat de efervescen-

țâ spirituală în activitatea 
de la catedră și extradidac- 
tică, de interiorizare a soli
citărilor învățămîntului for
mativ, informativ și aplica
tiv prin modalități indivi
duale și colective de perfec
ționare și modernizare a tu
turor laturilor procesului in- 
structiv-cducativ. Ralierea a- 
feetiv-inteleetuală a colegi
lor săi la climatul de exi
gență și respect față de per
sonalitatea elevului, la strin
gența șlefuirii gîndiril ele
vului și cultivarea atitudinii 
cuvenite față de studiu, față 
de muncă, sînt deziderate 
permanente pentru care pro
fesorul și directorul Antoce 
militează neobosit. $i rezulta
tele s-au văzut. Dintr-o sta
tistică pe care a făcut-o un 
coleg de-al nostru reieșea cu 
claritate faptul că între ab-

SUBSTANȚIALĂ
DE „DIAMANTE NEGRE"

Primul schimb al anului 
1972 a luat sfirșit la mina Pe- 
trila... Pe rlnd, oamenii a- 
dincurilor revin la suprafață. 
Chipurile brăzdate de sudoa
re trădează intr-un fel efor
tul depus in primele 6 ore 
ale bătăliei cu duritatea rocii.

Ne aflăm in incinta minei 
al cărei colectiv harnic a săr
bătorit încheierea primului an 
al cincinalului cu patru zile 
in avans față de filele calen
darului. La dispeceratul ex
ploatării sosesc primele ra
poarte asupra modului de 
desfășurare a activității pro
ductive in ziua de debut a

noului an de muncă. Fiecare 
anunț era însoțit de aceeași 
exclamație: „am început cu 
bine*. Intr-adevăr, in mai 
toate sectoarele debutul pe 
1972 a coincis cu primele re
zultate îmbucurătoare. La sec
torul IV, din cele 600 de tone 
planificate să se extragă in 
24 de orc, in numai un sfert 
din timpul zilei 200 de tone 
din diamantul negru au fost 
răpite adincurilor și transpor-

L. NICOLAE

(Continuare in pag. a 3-a)

solvenții liceelor Văii Jiului, 
cei din Vulcan obțin anual 
unu] din cele mai înalte pro
cente de intrare în facultăți.

Expresie a adagiului stră
vechi „exemplu docet" sini 
importantele realizări dobîn- 
dite în ultimii ani de colec
tivul profesoral al acestui li
ceu i laboratorul lingvistic 
complex de audiție, exerciții 
și înregistrări, laboratoarele 
de biologie, chimie, fizică, 
stația verfix etc.

«O mulțumire deosebită — 
ne spunea prof. Gheorghe 
Antoce — am avut-o în anul 
1971 în fața solicitudinii, ini
țiativei, competenței, opera
tivității cu care inginerul 
șef al F.S.H. Vulcan, tov. 
Dumitru Crăciun, precum și 
celelalte cadre telmice, ingi
neri și maiștri ai întreprinde
rii amintite, au întîmpinat 
doleanțele școlii în organi
zarea, amenajarea și înzestra
rea atelierelor-școală de in
struire tehnico-productivă a

CITIȚI
în pag. a 2-a

SPORI
• Un pas înain
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un pas Înainte în sportul
DE PERFORMANTA
DIN VALEA JIULUI

Reprezentanți 
ai vieții spor
tive din rnum-

1. Ce ați realizat și ce
biectivele pe care vi le-ați propus în urmă

nu a|i realizat dintre o

Cipiu răspund 
anchetei noas- cu un an ? r

tre 2. Ce performanțe vizați în 1972 ?
• lug. OTTO ABRAHAM, 

președintele secției de fotbal a 
clubului JIUL Petroșani.

1. Am încheiat anul llh'l cu
menaj o parte a obiectivelor
joasue itnaliza tc întocmai. Ne
pi upusesem sâ terminam edi-
,le 1970—J «71 a campionatu-
tu diviza i A ki fotbal pe unul
•in primele up’ 
«estul dc slab

t locuri, bi.anii 
din primăvară,

<„,r mai ales .«.■strea săraca a-
«...inulaiâ în tui ui acei ui cam-
pionat ne-au obiligat. In cele din
urmâ, să ne fixăm ca principal
•biectiv... evitărica retrogradării.

Cc e fost, se șiiiv .’ Mobilizarea
băieților noștri a permis un fi-
n.u liniștit de t;ampionat. A ur-
mal turul ediții i 1971—1972 in
uie prima saricina, a noastră,
t fost uc a cunsolida atacul.
Chiar dacă la un moment dat

cu matei lalele de sludiun nece
sare, cu echipament, dacă pro
fesorii de educație fizică ne 
vor ajuta, viitorul atletismului 
în Valea Jiului este asigurat.

• Prof. VIRGINIA PETEK
FI. antrenoare Ic secția «le schi 
— ȘCOALA SPORTIVA DE l - 
LEV1 Petroșani.

omporlarea remarcabilă 
iților noștri schiori in 

precedente ale câmpie- 
naționalc dc copii și 
au creat obligativitatea 

frumoase 
Consider 

a cîștiga 
cît mai

• Frof. G1IEORGHE 1RIMIE, 
antrenor la secția fotbal n clu
bului ȘTIINȚA Petroșani.

• LEONT1N CIORTAN, sec
ția de navomodclism a clubu
lui JIUL Petroșani.

se părea că misiunea este com
promisă, ultimele jocuri ale a- 
nului au dat V) notă bună ace
lora care s-au preocupat dc a- 
ceastâ problemă. Sînt convins că 
urmindu-se această cale vom 
avea în continuare satisfacții 
sporite.

2. Deocaiudu'.â perspectivele 
noastre scrutează viitorul cel 
mai apropiat, returul actualei 
ediții a campionatului diviziei 
A. Locui 10 pe care-1 deținem 
după consumarea primelor 15 
etape se poate transforma, in 
măsura in care ascensiunea de 
forma a echipei va continua în 
primăvară, într-un loc 7 — 8. 
Cred că nu este nici prea mult, 
nici prea puțin. Cu un aseme
nea ioc în clasamentul final, 
sezonul de toamnă poate £i a- 
bordat de pc cu totul alte po
ziții

1. Cc
a micul 
edițiile 
notelor 
juniori 
continuării acestei 
tradiții a succeselor, 
deci că dorința de 
cu echipele noastre ___
multe medalii a fost absolut 
justificată. Din fericire, rezul
tatele au corespuns așteptări
lor : 2 locuri 1 la campionate
le naționale dc copii (losif 
Kravhtus și Viorica 1-luper), 2 
locuri Ill în aceeași competi
ție tOdillc Krachlus și echipa 
Școlii sportive), 1 loc II la cam
pionatul școlilor sportive (Viori
ca I-Iupcr) și 2 locuri HI (Ga
briela Lcib și Dagmar Muller). 
In campionatul național de ju
niori, Dagmar Muller a ocupat 
un meritul loc III, confurnind 
un talent ce o recomandă ca o 
viitoare mare sportivă.

2. Avem in față trei mari 
competiții la care dorim să ne 
prezentăm cu cinste: campio
natele naționale ale copiilor, ale 
școlilor sportive și cele ale ju
niorilor. in toate vizăm cuceri
rea a cît mai multe medalii 
atât în concursurile individua
le, cît și în cele pe echipe.

• FRANCISC ZOLOTARU, 
antrenor al echipei dc alpinism 
c.F.R. Petroșani.

1. Anul 19ÎA a constituit pen
tru noi un an ai împlinirii dc- 
zMleiatc-lor propuse. De ia bun 
început, conștienți de poiențeic 
cumponenților echipei noastre, 
am vizat ocuparea unui loc 
Ir un laș in clasamentul final al 
campiunatului național. Am 
reușit in cele din urmă acest 
lucru grație unei pregătiri mi
nuțioase, unui antrenament me
tod.».. Locul 111, in imediata a- 
pivpiere a unor cluburi cu 
vechi tradiții, înseamnă foarte 
muu pentru noi. Este loarie 
aue’. arat că se pol și mai 
multe sau mai precis, s-ar fi 
puiuț realiza și mai mult... O 
notă bună pentru secția noas
tră cred că poate fi conside- 
ratâ aceea referitoare la îm
prospătarea lotului, dar mai 
iues> a echipei de bază cu eie- 
menlc tinere, ac certă perspec
tivă.

2. Atunci cina intri în pose
sia medaliei de bronz, vizezi »Mu 
mai exact visezi cea mai înaltă 
treapta a poa.umului. Pentru 
început insa avem în atenție 
continuarea procesului de .re
generare" a echipei. Avem ti
neri care sperăm că nu vor 
neglija obligativitatea ascensiu
nii pe treptele ierarhice ale al
pinismului românesc.

• Prof. EUGEN PETERFI, 
antrenor la secția de gimnasti
că — ȘCOALA SPORTIVA DE 
ELEVI Petroșani.

1. Eforturile depuse în ultimii 
3—4 ani pentru creșterea u- 
nor clemente de certă valoare 
au început să dea roade 
1971. Poate că așteptările 
fost chiar întrecute. Medaliile 
de campioni republicani ai șco
lilor sportive obținute de Ileana 
Dcmctcr și Iuliana Mustață, ce
le de vicecampioane ce strălu
cesc în vitrina cu trofee a ti
nerelor Ileana Vass și Florica 
Urs vorbesc de la sine. Tot 
peste așteptări s-au comportat 
aceste tinere și în alte compe
tiții în care au evoluat alătu
ri de sportive cu o impresio
nantă carte de vizită.

2. Nu ne-am fixat încă, in 
mod exact, obiectivele pentru 
acest an. In orice caz, un lu
cru este cert Trebuie să con
firmăm legea ascensiunii valo- 
riee. Elemente tinere cu reale 
posibilități de afirmare avem.

1. Pentru pruna jumătate a 
anului 1971 ne prevăzusem o- 
cuparca unuia dm primele 4 
locuri. In cele din urmâ am 
reușit chiar cucerirea titlului 
de vicccampioană a seriei, la 
egalitate dc puncte cu actuala 
divizionară B, Vulturii Textila 
1 .ugoj. Cu puțină șansă și în a- 
rclași timp fără „căderile* a- 
vute în jocurile disputate la 
Petrila cu fotbaliștii din Tg. 
Jiu și Lupeni, poate, astăzi noi 
ne-am fi numărat printre par
tenerele de întrecere ale C.F.R- 
ului din Timișoara, sau C.S.M. 
Reșița ele. Nu trebuie uitat 
nici „ajutorul colegial" al echi
pelor bănățene acordat echipei 
din Lugoj, cîștigătoare în întâl
nirile directe cu acestea, la sco
ruri de-a dreptul astronomice. 
In cea dc-a doua parte a anu
lui am urmărit in permanență 
ocuparea primului l«x?, dar nu 
a fost posibil.

2. Ne așteaptă un retur foarte 
greu in care vizarea poziției 
dc lider ne este mult îngreuna
tă prin plecarea omului nostru 
dc gol, Făgaș. M-aș bucura 
foarte mult ca acesta să cores
pundă integral cerințelor pri
mei divizii. In curînd vom ră- 
mine, după toate probabilitățile 
și fără Botoș, nevoit să ne pără
sească după absolvirea Facultă
ții de subingineri din motive 
familiale. Avînd în vedere 
și programarea jocurilor din re
tur trebuie sa ne menținem la 
ideea ocupării unui loc fruntaș 
și... atit. In funcție de lotul pe 
care-1 vom avea la dispoziție, 
pentru sezonul de toamnă ai 
anului acesta ne vom fixa și 
principalele obiective.

în
au

• Lector AUREL SUCIU, 
președintele secției de rugbi la 
clubul ȘTIINȚA Petroșani.

J. Dc cîțiva ani încoace sec
ția noastră a obținut rezultate 
remarcabile, Ținîndu-sc cont dc 
acestea, dc experiența acumu
lată de sportivii noștri, prin
cipala noastră preocupare a fost 
aceea de a continua suita suc
ceselor. Campionatul național 
disputat în trei localități din 
țară (Petroșani, Sibiu. Manga
lia). a adus componcnților echi
pei medaliile scontate : Ștefan 
Pop o medalie dc aur. Frederic 
Csaszar trei medalii ue aur, iar 
subsemnatul — tot trei medalii dc 
aur. Pc echipe am ocupat locul 
doi pc țară, deci cu un loc su
perior celui ocupat in 1970. 
împreună cu colegul meu, 
Frederic Csaszar, am participat 
și 1a campionatele continenta
le. Personal am reușit un valo
ros loc IV la aeruglisoare și un 
loc X la hidroglisoare. Acor
dăm o atenție deosebită și mult 
invidiatului titlu de cel mai 
bun sportiv pe ramură. Pentru 
a treia oară consecutiv cinstea 
de prim laureat al federației 
revine unui sportiv petroșănean, 
și vă rog să-mi scuzați lipsa de 
modestie, pentru a doua oară, 
mie personal. Cu o atenție spo
rită din partea conducerii clu
bului nostru performanțele pu
teau fi și mai numeroase. Ne 
îngrijorează foarte mult faptul 
că am încheiat încă un an fără 
a avea posibilitatea de a înjghe
ba o echipă de juniori, atit dc 
necesară continuității perfor
manțelor navomodelismului din 
Valea Jiului.

2. Pentru 1972 un singur 
gind : acela dc a sălta valoric 
și bineînțeles in clasamentele 
competițiilor la care partici
păm. Și mai multe titluri și 
mai multe recorduri. Aceasta 
este deviza noastră.

• Ing. DUMITRU CAT1. pre
ședintele secției de handbal a 
clubului ȘTIINȚA Petroșani.

1. In urmâ cu 12 luni, 
cind ne fixam principalele 0- 
biective ale secției, speram 6'a 
bilanțul să fie pozitiv. Începu
tul, adică prima parte a anului, 
a confirmat justețea speranțe
lor noastre. După un veritabil 
iur de forță, am reușit promo
varea în divizia secunda. De 
aici încolo optimismul nostru a 
lost spulberai datorită compor-
tării inexplicabil de slabe 
echipei, orientării greșite 
conducerii ei tehnice. Cu alte 
cuvinte, in finul, avem realizate 
obiectivele numai în proporție 
de 50 la sută.

2. Cînd ia surșiiul toamnei 
ocup; ultimul ioc, perfor
manța vizaia nu poate ii decît 
aceea a evitării retrogradării. 
Va fi foarte greu, dar, sperăm, 
nu și imposibil.

• GHEORGHE BACUȚ, an
trenor la secția de fotbal a 
clubului MINERUL Lupeni.

1. Am preluat destinele echi
pei destui do târziu, dar știu 
foarte bine că unul din prime
le obiective ale anului recent 
încheiat, acela de a cîștiga se
ria a fost ratat. In continuare, 
ceea ce ne-am propus s-a rea
lizat. Mai precis, terminarea 
acestui tur pe unul din primele 
patru locuri. Am reușit acest 
lucru datorită dăruirii totale de 
care au dat dovadă băieții, în 
mod special pe teren propriu. 
Dacă aceeași apreciere ar fi pu
tut fi acordată și comportării din 
deplasare, situația noastră ar fi 
fost ceva mai liniștitoare pen
tru retur, gîndindu-ne că vizăm 
în continuare un loc cît mai 
onorabil.

2. Ne concentrăm atenția a- 
supra procesului de întărire a 
echipei cu elemente tinere. 
Scontăm în acest sens pe o mai 
bună colaborare cu cluburile și 
asociațiile sportive din întregul 
județ. Rivalitatea sportivă nu 
trebuie să fie greșit înțeleasă; 
să dam posibilitatea unor spor
tivi să se afirme...

1. Atunci cmd reușești exce
lenta performanțâ de a termi
na turul unui campionat națio
nal pc primul loc poți desigur 
să afirmi că ai avut un an bun, 
chiar foarte bun. Am înregistrat 
intr-adevăr un succes de pres
tigiu, unicul în ultimii ani rea
lizat dc o echipă din munici
piul nostru. După o suită im
presionantă de victorii în dau
na unor leamuri recunoscute ca 
imbatabile, iatâ-ne in fruntea 
piramidei. Folosesc prilejul de 
a-i mai felicita încă o dată 
pe toți componenții lotului nos
tru, pe antrenorul Teodor Ră- 
dulescu. Am începui cu a 
doua jumătate a anului 1971 
pentru că ea a fost marcată 
de cea mai reușită evoluție a e- 
chipei de la înființare și pînă 
acum. Sincer sâ fiu la început 
ne doream doar locul trei, dar 
uite că prin muncă s-a reușit 
mai mult. Nu ne putem plînge 
nici de evoluțiile echipei in 
jocurile din returul campiona
tului precedent. Tocmai atunci 
au fost .lansate" premisele suc
ceselor dc astăzi.

2. Ge nc-am mai puica dori 
astăzi ? Numai... menținerea pe 
poziție. Surpriza trebuie confir
mată prinlr-o comportare re
marcabilă și in continuare. A- 
cuma, mai mult ca oricînd cred 
că sîntem foarte aproajx- de 
performanțe demne de valoa
rea lotului nostru. Vizăm, în 
continuare, transformarea 15- 
lui nostru într-o veritabilă pe
pinieră de cadre necesare io
turilor reprezentative. Faptul 
că trei sportivi petroșăneni, 
Dinu, Bucos și Marinescu au 
fost clasați printre primii 10 
rugbiști români ai anului cons
tituie un puternic stimulent pen
tru membrii secției, pentru ju
cători în primul rînd. Și să nu 
uităm un lucru. Performanțe
lor sportive sîntem deciși să le 
alăturăm pe cele profesionale.

TEODOR SZILA- 
de bas-

@ Prof.
Glii, antrenor la secția 
chet a clubului ȘTIINȚA Pe
troșani .

1. Fâcind o comparație strict 
matematică a cifrelor de plan 
cu «ele realizate, țoale sînt în 
ordine, ducă privim retrospectiv 
asupra primei părți a anului. In 
sezonul de primăvară echipa 
noastră a terminat campionatul 
pe locul 5 (din 10 echipe) ceea 
ce a coincis exact cu planifica
rea noastră. Tot în această pe
rioadă ne-am prezentai la cam
pionatele universitare unde am 
pierdui, în prelungiri, medalia 
de bronz, în lupta cu puterni
ca echipă a politehnicienilor 
timișoreni. Performanța este to
tuși remarcabilă întrucât prin
tre adversari am înlîlnil tea- 
muri redutabile alcătuite din 
forte mulți jucători de prima 
mină. Rezultatele de la această 
ultimă competeție ne-au deter
minat, să sperăm la mai mult 
în actualul campionat. Din pă
cate fiind lipsiți dc condiții 
corespunzătoare de pregătire, 
locul 3, sau 4, pc care-1 visam 
s-a „tradus", în urma jocurilor 
disputate, într-un deplor, bil loc 
6 (din 6 echipe). In limbajul 
nostru — am rămas restanțieri.

2. Așteptăm returul cu mai 
multă încredere. Vom. juca aca
să, in sala renovată dc la Pe
troșani. Haminem deci cu ace
lași obiectiv stabilit la început 
de campionat: locul 3 sau 4. 
In ultimă instanță nu ne vom 
supăra nici cu un loc 5, numai 
mai rău să nu fie. In continuare 
va trebui să întărim considera
bil echipa cu elemente tine
re, dc certă valoare. Să nu ui
tăm că în curînd Bochiș, Șturek 
și Gruber vor termina faculta
tea

Prut. *u.1N CIOF1CA, 
unircuur la secția dc atletism 
— ȘCOALA SPUR II VA 
ELL\ i și JIUL Petroșani.

1. uupâ cum am mai 
durat recent, anul sportiv 
a fost mai cat de un apreciabil 
salt valoric al atletismului pe- 
uoșănean. Mă bucur ca aceasta 
bt datorește sporuvilor pregătiți 
de noi. La început de an, ne
am propus o surie de obiective. 
Pregătirea temeinica a sportivi
lor a permis transformarea vi
selor în realitate; un loc întâi 
ia juniori in campionatul de 
cros, etapa de zonă, o sportivă, 
Maria Lăzărescu, clasată intre 
primele cinci dm țară, iu cate
gorii superioare de clarificare, 
44 recorduri județene (lață de 
numai 20 planificate) și 10 li
niari de campioni județeni (lață 
de 5 planificate).

î. Sezonul compeuțlonul care 
vb Începe In primăvara lui 1972 
»b li un «ezon ai confirmării 
speranțelor noastre. Gel puțin, 
acest lucru U dorim noi. Visăm 
Locul l cblar Ld finalele pe țară 
țcci glndeac In mod special la 
u-ria Lăzărescu) precum și (ur- 
țdzarcu unor element- ioturilor 
netio&ulc. Daci vom Ii dotați

NOTE i'l l'lllllllll

destul de

satisfacție

in A și.

Dinamo Bucu- 
care ne-a re-

♦ ilic Năstasc — „un mușchetar in plină glorie”, c 
il numește Radu Tudoran — cel mai bun dintre cei mai buni 
sportivi ai Roniâni<*i socialiste. II urmează Gheorglic Gruia, 
căpitanul echipei campioane mondiale «Ic handbal, și Ion 
Țiriac, marele „senior" al tenisului < Leontin Ciortan, na- 
vomoddistul Jiului, a cucerit „Cupa Federației" ♦ Rugbiștii 
«Ic la Știința Petroșani sint in tratative avansate pentru 
perfectarea unui turneu (răsplată a bunei comportări), in 
lebruaric 1972, in Franța încă sub semnul incertitudinii 

turneul prccompctițional al divizionarilor noștri A de fot
bal, Jiul, in Turcia. Oricum — m Turcia sau altundeva — 
jiuliștii tot vor face o deplasare in această iarnă l’c Eu
gen Bartha, zice-se, nu-l mai ini«Tcsează... handbalistele «Ic 
In Jiul ! Să admitem această versiune sau s-o consideră

piu capriciu ? In „Luceafărul", poetul
drian Pâuncscu polemizează vehement cu Eugen Barhu. 
teme de fotbal Așteptăm riposta celui măi controversat scri
itor român de după război <$> Zice Nicușor că Ion Pircălab 
a devenit foarte curajos in contact cu apărătorii. Poate 
înseamnă că liniile defensive ale echipelor de primă ligi 
franceza sint foarte blindc.. <9> F’’ dă drept foarte posibil; 
întărirea lotului fotbaliștilor dc la Jiul Cu cine ? Cind vom 
afla, vă vom comunica. Deocamdată — tatonări, tratative, 
încercări Dc bun nivel tehnic și spectacular — întrece
rile handbalistilor pionieri <lc la Lupeni A Pc ,.Gigi“ Mul- 
țescu vrea să-l ia inapoi Steaua! l'n zvon — verosimil — 
căruia deocamdată n-avem dc ce să-i dăm crezare ..In
tenționez să mă îndrept spre catedra de fotbal de la I.E F.S " 
(Angelo Niculcscu) întreaga „suflare fotbalistică" din 
țara noastră il aclamă pe Dobrin, socotindu-l „mai mare 
peste cei mari" Antrenorii il preferă însă pe... Dumitru 

Excelent, din punct dc vedere grafic și al conținutului, 
numărul special «Ic Anul Nou al revistei ilustrate „Sport" 

Sub tipar — .Ar fi fost prea frumos" «le Ion Țiriac și 
Ilie Năstasc Tuturor sportivilor Văii Jiului, întregii mase 
a susținătorilor acestora. Ic urează, in anul care a început, 
noi și răsunătoare succese...

HANDBAL Golul anului 1971. 
Autor : MULTESCU

Timp de două zile 
decembrie), sala de sport dm 
Lupeni i fost gazda primi
toare a unei compel '.ii hand
balistice. aflată la 
doua ediție, dotată ci
FEUL

cea de-a 
•u „TRO-

VACANȚE1". Iniția
tă?" de către Consiliul mu
nicipal al Organizației pio
nierilor, această amplă în
trecere sportivă a aliniat la 
start 13 formații pionierești, 
cele ma- bune din munici
piu.

Deși desfășurată în plină 
iarnă, competiția a „înfier- 
bîntat*. in egală măsură, pe 
suporteri și pc micii parti- 
cipanți, prin calitatea hand
balului prestat, prin ardoa-
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spectaculoa- I 
vi lalea per- I

rea cu care echipele parti
cipante și-au disputat șan
sele.

Răsturnările s.
se de scor, sportivitatea per
fectă a combatanților, orga
nizarea ireproșabilă și mai 
ales arbitrajul competent, 
au contribuit din plin la re
ușita acestei întreceri, tran- 
sformînd-o înlr-o veritabilă 
pledoarie in favoarea celui 
mai popular sport în rîndul 
copiilor din Valea Jiului — 
handbalul.

Aflat sub semnul incerti
tudinii pînă la ultima par
tidă. datorită valorii apro
piate a echipelor, clasamen
tul final se prezintă astfel i 
băieți : 1. Școala generală
nr. 5 Petrila ; 2. Școala ge
nerală nr. 1 Petrila ; 3. Școa
la generală nr. 4 Vulcan ; 
fele: I. Școala generală nr. 
5 Petrila ; 2. Școala genera
lă nr. 4 Vulcan ; 3. Școala 
generală nr. 1 Petrila.

Victor IONESCUAnchctă realizată de 
NICOLAE LOBI) NȚ

și, probabil, ne vor părăsi.

’50—’ăl și în „miu- 
țele-* interminabile, care se în
cingeau, primăvara devreme, 
dezlănțuit, pe tăpșanul înso
rit și plin de flori al dealului 
Deler, la intrarea în Aninoasa, 
pc dreapta, se distingea prin 
încăpățînarc și „suflet* ardent 
un puști subțirel ca o trestie, 
excesiv dc subțire și deșirat, 
mlădiu. în boarea vîntului de 
mai... li plăcea lui ..Keke* fot
balul, îl simțea pătrunzîndu-i 
fibrele obosite și visa — cu o- 
chii larg deschiși, cînd, obosit 
se tolănea în plin soare, lingă 
mingea de cauciuc, și-auzea ... 
cum crește iarba — o echipă, 
un tricou, un antrenor. Vise 
de copil, vise mici, perfect rea
lizabilei

„In 1952, mă număram —își 
începe fără poticneli, cțirsiv, 
Andrei Stocker „caerul" amin
tirilor — printre piticii clu
bului «lin Aninoasa. împreună 
cu Csutak, viitorul coechipier 
«le la Jiul. Ne antrena „Iancsi- 
baci* —- Balogh. Primele in
dicații, in mare parte neînțe
lese, primele noțiuni teoretice... 
Apoi, la juniori, tot in Ani
noasa, bineînțeles. Începeam 
să mă fortific și, in 1960, nu 
împlinisem incă 18 ani, am fost 
..aruncat' in crunta „bătălie* 
a „județenelor". Se juca .tare*. 
Erau echipe, să nu zic mai bu
ne decît cele de azi, dar mult 
mai învrăjbite. Acasă, nu se 
„ierta" nimic ! Simțeam că pot 
mai mult decit mi se cerea și 
... ieșeam mereu în evidență. 
Se-auzise că ...,,e la Aninoasa 
un lungan de care nu se trece" 
și... jocu] imi mergea din plin. 
Creșteam — și nu numai in... 
înălțime. In acei ani, de dură 

pe terenuri unde dacă 
cu cine știe ce pretenții 

cte riscai să pleci acasă, 
inapoi. chiar... împuținat... in 
acei ani. zic, am învățat sa 
prețuiesc fotbalul, să-l tratez 
cu lot respectul și să-l practic 
in așa fel incit eu sâ rămin 
mereu... la suprafață, să câș
tig dueluri din cele mai grele. 
Trăiam cu convingerea că dacă 
oscilez, dacă nu știu precis ce 
vreau in teren, n-am să reu
șesc să tiu decit a) doilea. Și 
nu doream.-"

...Și, in 1965, tot primăvara, 
in echipa divizionară B. Jiul 
Petrila, apărea un nume neu, 
complet nou și necunoscut t 
Stocker. Plecase stoperul Pe- 
leanu la Progresul București 
și antrenorul Mladin își îm
prospăta lotul cu tineri, o a- 
devâratâ infuzie de tinerețe...

— Cărui ager „ochi* datorezi, 
totuși, promovarea ?

— Mladin in-a menținut in 
lot, mi-a acordat toată încre
derea, cu alte cuvinte. Insă, 
pentru urcușul din „județ" in 
„B" a fost nevoie de „propune
rea" lui „nea Vasile* (antre
norul V. Lazăr — n.n.), care- 
mi fusese „profesor" și la A- 
ninoasa. Și care mă cunoștea 
din cap pînă-n picioare și era 
convins că nu voi da greș. De

la început am căutat să 
înșel așteptările. Cred 
reușit ! Nu știu, de fapt 
nu s-a gindit, atunci sau 
rior, la... mai mult, nu 
precis dacă e mulțumit de ce
ai» făcut pină in prezent ? 
(Facem aici o paranteză . in 
pauza unui meci de juniori, in 
urmă cu cîțiva ani. bătrînu) 
..tehnician* petroșănean V. La- 
zăr- ne mărturisea : .Stocker 
va ajunge un stoper de temut. 
Are mari calități. Numai de nu 
s-ar mulțumi cu ceea ce știe !").

— Aj avut vreodată simță- 
mîntul că „tainele* fotbalului 
încep să se împuțineze ?

— Cred că nu ! Am privit 
mereu in față un „idol" : Scliei- 
llinger, excelentul fundaș vest- 
german „italienizat*. Și gîn- 
dindu-mă la „înălțimea" lui. 
cred că n-ar fi putut să mă 
automul(uincască.„ a mea.

— Aș vrea să-ți pun cîteva 
întrebări-fulger. Ești pregătit ?

— Da... Și răspunsurile să 
fie la fel, tot fulger ?

— Nu. întinzi „coarda" cit 
dorești ! Deci...

— Ascult !
— Ce înaintaș român te-a 

maximum ?
Este și tehnic

întrebuințat la
— Tătaru II. 

și spiriduș...
- Și...’
— La prima ___ ,

mit să-l anihilez total.
— Cel mai dificil antrenor?
— Ion Bălănescu.
— De ce nu v-ați împăcat ?
— Pentru că nu puteam să 

tiu dc acord cu dinsul, că... e 
cazul să spun „adio* fotbalului 
la 28 de ani I

— Și cel mai prietenos, mai 
apropiat ?

— Nu știu. N-aș vrea să ne
dreptățesc Pe nimeni, pentru 
că eu. in general, n-am avut 
cu nimeni de împărțit ..podoa
be" Eu mi-am văzut de trea
bă mereu, conștiincios și hotă- 
rit să nu dau posibilitatea de 
a se oferi altcuiva postul pen
tru care am ..luptat" atit ! 
M-am înțeles foarte bine și cu 
Coidum și cu Ozon și inâ în
țeleg perfect și cu nea .Genu* 
(Eugen lordache — n.n.).

— Cei mai slab meci pe care 
l-ai practicat...

A lost la București, cu 
Steaua, in 1968, la 6—1 pentru 
ei. Nii vreau să-mi aminteso 
detalii!

— Și cel mai bun ?
— Recentul „3—0“ cu „U." 

Cluj, cind am simțit că avem 
o linie de apărare 
solidă.

— Cea mai mare 
după un meci ?

— La promovarea 
o altă amintire proaspătă : vic
toria asupra lui 
rești, acel 2—1 
dresat.

— Spune-mi, Stocker, cînd 
ai simțit cea mai dureroasă., 
„sîngerare* de inimă după vre
un meci ?

— Jiul — Rapid 0—2. N-am 
jucat. Noi, „bătrînii". foștii ti
tulari, jucam la tineret ! Cara- 
malis se ruga de Bălănescu să 
nu-| „pună' fundaș central 
Degeaba! Mi-a părut extrem 
de rău pentru meciul acela 
pierdut!

— Echipa preferată ?
— Jiul și... A.C. Milan.
— Jucători favoriți ?
— Rivera, Muller. Dobrin, 

Lupescu.
— Cea mai bună linie de

fensivă a Jiului din ultimii ani?
— Talpai. Georgevici, Geor

gescu. Tonca.
— Nu sînt de acord cu omi

terea unui nume... dar păstrez 
„esența* modestiei. Eu aș 
că cea măi bună e și cea 
recentă, adică ultima...

— Dacă aveam apărarea 
cu cîțiva 
„înaintare de

acuma in urmă 
cînd aveam <> 
aur' !

— Laș’ că vor

zice 
mai

de- 
ani.

crește copiii 1
— Sint convins!
— Și ai, cumva, pregătit un.„ 

pronostic pentru finalul ac
tualului campionat ?

— Terminăm pe unul din lo
curile 5—6. Este irealizabil 2 
Nu. Ciștigăni 8 meciuri acasă, 
d«x:i 16 puncte, și cu vreo 2 de 
„afară* e suficient...

Azi. „Keke", copilul cu vise 
mărețe de pe dealul Delerului, 
fiu ambițios al Aninoasei. a 
intrat în al 5-lea campionat de 
primă divizie. Azi, numele iui 
Stocker, cel mai înalt „stăpin* 
al careurilor din A, e cunos
cut tuturor iubitorilor fotbalu
lui și frămîntă gindurile tutu
ror „pofticioșilor" golului, care 
nu știu cum să mai evite '.cum 
îmi spunea Domide cindva) 
„atitoa picioare"...

La început de an nou, sâ nu-i 
urâm :ui Stocker decît sâ pri
vească mai des spre... cei 37 
de ani ai lui Lereter. Nu-i su
ficient ?

V. TEODORESt’U

Concurs de popice
Cu prilejul aniversării zi

lei de 30 Decembrie, Asocia
ția sportivă .Viscoza* Lu- 
peni a organizat, miercuri 
29 decembrie, un concurs 
de popice care s-a bucurat 
de participarea a peste 40 de 
concurenți și concurente.

La fete, primele trei lo
curi au (ost ocupate, in or
dine, de Maria Cernut, .Ana

Patempa și Eleonora Morar 
La băieți, după o luptă pa 
sionantă. a câștigat Ion l)eat- 
cu, urmat de Augustin Hri
bul și Ștefan Kovaci.

Atit la băieți cil și la (ele 
ocupanților primelor trei lo
curi le-au fost decernate pre
mii. constînd din echipament 
sportiv.

M BLENDEA 
corespondent
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Jatrrală si prietenia noastră frățească tu toate 
Uuilv socialiste. S-a întării solidaritatea inter- 
nalionalâ a pnrtiduhii nostru cu celelalte de
tașamente ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Sau intensificat contac
tele, schimburile și convorbirile cu reprezen
tanții mișcărilor de eliberare națională, ai for
țelor politice democratice și progresiste de 
pirhitindeni. Anul 1971 n marcat extinderea 
colaborării României cu toate țările lumii, 
iără deosebire dc orinduirc socială, a conlit- 
i-rârii sale <-u toate statele și popoarele iubi
toare de pace în efortul general pentru destin
dere, pentru însănătoșirea vieții internaționale. 
Am pornii și pornim neabătut in politica noas
tră externă dc la premisa că cerința actuală, 
vital.i. fundamentală, a tuturor popoarelor, 
condiția esențială dc care depinde salvgarda
re;! păi ii pe pămînt este respectarea neștir
bită a independenței și suveranității naționale 
a tuturor popoarelor, a dreptului lor dc a trăi 
)»bcr, de a-și organiza viața așa cum o do
resc, respectarea egalității depline intre na
țiuni și neamestecului in treburile interne, eli
minarea totală din relațiile interstatale a folo
sirii forței și a amenințării cu forța. Fie ca 
.inul 1972 să ducă la afirmarea și mai fermă 
In viața internațională a acestor principii, tare 
constituie singura cale pentru instaurarea unor 
relații de colaborare și pace in întreaga lume !

Concluzia dc bază care sc desprinde și la a- 
ccsl început de an este necesitatea intensifi
cării eforturilor tuturor statelor — fio ele mari 
sau mici — pentru a apăra și impune principiile 
dreptului și legalității internaționale, creșterea 
răspunderii maselor largi populare, a tuturor 
forțelor politice progresiste, a Organizației Na
țiunilor Unite și a celorlalte organisme interna
ționale în promovarea unei politici dc cola
borare și pace între popoare.

Unul din im]>erativele cele mai urgente care 
trebuie să prevaleze în politica tuturor statelor 
este stingerea focarelor de război, lichidarea 
conflictelor, a factorilor dc încordare și animo
zitate. Să se oprească războiul dus dc Statele 
Unite împotriva popoarelor din Indochina; po
poarele vietnamez, cambodgian și laoțian să fie 
lăsate să-și hotărască singure destinul ! Să se 
lichideze conflictul din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluției Consiliului de Securitate din 
1967! Mai mult ca oricînd este necesar să se 
facă totul pentru ca diferendele dintre state 
să se soluționeze pe calc politică, pașnică, pen- 
1ru a nu se ajunge la ciocniri militare armate, 
pentru a se evita războiul !

Un obiectiv de scamă căruia îi vom consacra

ȘI in viilor efortul nostru este înfăptuirea drznr- 
coșmarulmării, eliberarea omenirii dc 

război termonuclear, reduci rea 
țuicii militare.

Trăind în Europa și nvlncl 
in memorie experiența tristă 
războaie mondiale ale acestui 
nostru acordă un loc central 
internațională înfăptuirii securități 
organizării unei conferințe gcneral-euroj 
stabilirii unor relații dc bună vecinul.îv 
conviețuire pașnică între toate popoarele ; 
tui continent. In acest cadru, acordăm o aten
ție permanentă dezvoltării colaborării fruc
tuoase între toate țările din Balcani, trftnsfor 
mării acestei regiuni într-o zonă a păcii și co
operării pașnice. Fie ca anul 1972 sâ 
consolidarea colaborării și păcii în 
punindu-se bazele instaurării trainice a 
ții pc continentul nostru I

Desigur, destinderea internațională, 
tarea nestingherită a colaborării intre po
poare necesită încă multe eforturi, multe stră
danii, dar sîntem convinși că forțele sociale 
și politice antiimpcrialiste, dc o amploare fără 
precedent în istoric, pot împiedica politica im
perialistă do agresiune și dictat, pot asigura 
înfăptuirea aspirațiilor dc pace și progres ale 
umanității. România, partidul și guvernul 
nostru sînt ferm hotârite să desfășoare și în 
imul ce vine o intensă activitate pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, a forțelor antiimpc
rialiste, să-și aducă contribuția la cauza 
borării, progresului și păcii în lume.

seco), poporul 
în politica

Anul 1971 a fost un an al 
unor bogate roade pe lărimul 
muncii creatoare, în procesul 
laborios dc construire a noii so
cietăți socialiste. Dar, concomi
tent, și un an decisiv pentru 
întreaga noastră viață spiritua
lă, un moment istoric care 
ne-a dezvăluit cu maximă cla
ritate sensurile existenței, ale 
devenirii noastre sociale. Docu
mentele programatice dc înaltă 
valoare teoretică si practică ela
borate de secretarul general al 
partidului prin „tezele din iulie" 
răspund In mod plenar unui de
ziderat hotăritor al făuririi so- 
1 irtății socialiste multilateral 
dezvoltate, a) transformării con
științei comuniste într o auten
tică foită spirituală funda men 
fală a României contemporane, 
al formării omului nou. capabil 
să dea viață idealurilor parti
dului, aspirațiilor de veacuri 
nle poporului român. Istoricele 
teze din iulie, ca și expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaiișcseii

Retrospectiva asupra anului 
1971 mai scoate în evidență în
că un eveniment de o deose
bită importanță pentru viața 
social-politică a patriei : pri
ma conferință pc țară a secre
tarilor comitetelor dc partid și 
președinților consiliilor populare 
comunale, desfășurată rr<rnt, 
organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului, 
care a reunit conducătorii ac- 
tivității politico și administra
tive din cele 2 800 de comune 
rurale ale țârii, în vederea u- 
nci dezbateri avînd ca scop de 
a stabili căile pentru ridicarea 
rolului lor fn viața satelor, a 
oamenilor muncii din comune. 
A' -astă conferință se înscrie 
fn linia generala a conducerii 
partidului șl statului nostru de 
a se consulta cu cadrele de ba
ză de partid și de stat, cu ma
sele largi populare asupra căi
lor celor mm adecvate pentru 
soluționarea multiplelor proble
me ce privesc dezvoltarea so
cietății noastre socialisto.

Am intuit într un an nou—în

Mai tineri,
«

mai viguroși

late spre suprafață. Minerii 
din brigăzile lui Constantin 
Alexe lubataj cameră nr. 18 
vest) și Eugen Voicu (aba
taj frontal nr. 15 vest) au 
reușit Să trimită către ziuă 
o recoltă substanțială: pri
mii au încărcat 100 de .pli
ne", iar frontalîștii — peste 
130 de vagoncte.

— După felul cum am în
cepui în primul schimb, a- 
par premisele unor noi suc
cese, ne spunea satisfăcut 
șeful sectorului IV, ing. Ma
rin Răduț. Deocamdată, avem

i

Stimați tovarăși și concetățeni.
Peste cîteva clipe va răsuna

de orologiu a noului an. începem anul nou cu 
deplină încredere in forțele creatoare ale po 
purului nostru, în capacitatea lui de a ridica, 
sub conducerea partidului, patria socialistă pc 
noi culmi dc civilizație și progres. Totodată, 
inaugurăm noul an cu convingerea cu luptând 
unite, popoarele vor ști să-și apere existența, 
să salvgardeze pacea și securitatea interna
țională, să creeze condițiile pentru făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte. Cu aceste 
ginduri, ridic paharul în sănătatea și feric 
poporului român f

Pentru pace și colaborare internațională !
Toastez pentni împlinirea celor mai nobile 

năzuințe ale fiecăruia dintre
Vă urez tuturor un an nou, 

satisfacții în activitatea socială 
sonală !

Multă sănătate și fericire ! 
La mulți ani, dragi prieteni

dumneavoastră ! 
rodnic, plin de 
și fn viața per-

Jluența anilor, 
‘hpci de hotar liniș

tită. Nimic nu ar pu
ica prevesti momente 
de tensiune. Pe co
ridoare domnește cal

in saloane, de 
enea...
undele încep să 
lin noul an. Din 
Și clipa conflu

enței se depărtează... 
Și timpul mușcă din 
timp și totul decurge 
la maternitatea din 
Petroșani in liniște și

ora zero. Medicul de 
gardă Dragoș Mari- 
naș trece, a nu știu 
cita oară in revista 
saloanele, pacientele, 
personalul in alb... 
apoi conchide necon
vins : „s-ar părea... o 
noapte liniștită'. Mai 
trece o oră și încă 
una, apoi alta și al
tele... Zorile au zim- 
bit la geam semnifi
cativ...

Ora 8.20. Din sala 
de nașteri răzbesc 
prin coridoare gingu- 
felile celui ce și-a

nnunfat sosirea in 
luine. Primul din pri
ma zi a anului 1972. 
Băiat. 3,760 kg. Ma
ma, Grigorița Bărbu- 
lescu, e pentru a treia 
oară mamă. Ora 8,25. 
l.a intervalul de 5 
minute a urmat o fe
tiță. l a 19 ani, Ana 
Drăgan a devenit 
mamă. Cu bine... Ora 
8,35 alt gîngurit. altă 
fetiță. Doina David, 
la 25 de ani, mamă a 
doua oară. Tot cu 
bine...

Moașele I 
Moldovan și Vi 
Budulea, s uro 
Zamfira Toldeai 
Liria Borcan. împre
ună cu medicul Ma- 
rinaș iși vor aminti 
această .gardă" cu o 
noapte liniștită și 
un sfert de oră plin 
de tensiune al unei 
d i mi 11 e ț i .fructuoase" 
din prima zi a anu
lui.

Semne bune !...

Ir. perioada 3—o ia
nuarie, Comitetul ju
dețean al U.T.C. Hu
nedoara organizează 
la ..Stîna de Vale“ și 
.Pietrele'" 
instruire 
ere tarii 
U.T.C. și responsabi
lii comisiilor social- 
profcsionale din lice
ele dc cultură gene
rală, industriale, școli 
profesionale și școli 
generale.

In dimineața zilei 
de 3 ianuarie a luat 
startul un număr de 
14 elevi, secretari ai 
comitetelor 
spre Deva, 
întâlnire al 
secretarilor din județ 
pentru a-și continua, 
în grup, drumul spre 
frumoasa stațiune 
„Stîna de Vale'.

In clișeul nostru, 
al doilea grup for
mat din 22 elevi care 
și-au dat întîinire la 
sediul comitetului mu
nicipal al U.T.C., îna
inte de plecare spre 
cabana Pietrele.

elevilor. Cea mai mare satis
facție mi-au produs-o tot cei 
care au militat — fie că a 
fost vorba de părinți, cadre 
didactice ori 
municipale și județene 
partid și de stat — 
sporirea prestigiului 
sional al școlii !*

— Ce vă propuneți să 
realizați împreună cu colecti
vul pe care-l conduceți. în

...de la Școala generală nr. 
Petroșani își continuă acti

vitatea cu interesante și utile 
acțiuni. Astfel, în zilele ce 
urmează, pe lîngă acțiunile 
propriu-zise de club va a- 
avea loc vizionarea filmelor 
„Fablio magicianul", „Vră
jitorul", „Faraonul*. Deose-

bit de atractivă se anunță 
vizita la Depoul dc locomoti
ve C.F.R.. unde pionierii și 
elevii școlii se vor întîlni cu 
fruntașii anului 1971.

...de la Școala generală nr. 
5 din Petroșani prevede pen
tru zilele următoare un bo
gat și variat program. Prin-

tre acțiunile ce 
loc se remarcă excursia 
o zi prin Valea Jiului, dru
meția de o zi la cabana 
Rusu. un joc tematic, concur
suri pe diferite teme, 
diții muzicale

vul pe care-1 conduceți, 
anul în care am intrat ?

— Doresc din inimă 
disponibilitățile creatoare ale 
colectivelor de cadre, părinți, 
elevi să fie valorificate în 
triada didactică a învățămîn- 
tului modern : laboratoare, 
ateliere, săli-cabinete în locul 
tradiționalelor săli de clasă. 
Vom trece cit de curînd la 
realizarea sălilcr-cabinet de 
română, matematică, științe 
sociale, muzică, limbi străine 
etc., tinzînd a imprima 
o funcționalitate maximă cu
noștințelor predate. Alte pro
iecte ale noastre pentru viito
rul apropiat; introducerea 
televiziunii școlare integrate 
și apoi a televiziunii școlare 
in circuit închis, modernizarea 
și perfecționarea, în continua
re și sub toate aspectele, a

uaoisas’anKBSiiaa

procesului de învâțămînt din 
școala noastră, realizarea a- 
nuarului liceului ș.a.

— Ce nu vă doriți în anul 
1972 ?

— Nu aș dori în nici o 
împrejurare 6ă se manifeste 
înțepenirea în formule sco
lastice. în stereotipii de gîn- 
dire și de conținut, nu aș 
vrea să am de-a face cu i- 
nerția, pasivitatea, ignoranța 
și arbitrarul în munca noas
tră de educatori ai omtriui 
societății comuniste.

au declanșat in întreaga țară, 
cu o nebunului forță, dezbateri 
largi purtate înlr-un viu spirit 
muncitoresi, responsabil și cri- 
tic-c'onstrueliv, in rindul mili- 
anelor de comuniști, de oa- 

i ai muncii, dezbateri care 
izat un domeniu fundamon- 
al progresului construcției 

socialiste : transformarea revo
luționară a conștiinței și gin- 
dirii omului.

.Ampla efervescență a opiniei 
publice românești a culminat, 
în 3—5 noiembrie cu dezbaterile 
dip înaltul forum al eticii co
muniste — Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. — prilej cu 
care a fost elaborat magistra
lul program al făuririi amului 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Prin expunerea sa, 
secretarul general al partidului 
a reliefat cu marc putere de 
convingere importanța cardinală 
pe care viața spirituală o de
ține in societate;) noastră, în 
contextul realităților complexe 
nle construcției socialiste, ale 
lumii contemporane, a reliefat 
dimensiunile mari ale făuririi 
conștiinței și spiritualității so
cialiste românești. „Noi conside
răm — a arătat, în programa
tica sa expunere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și am con
siderat întotdeauna că menirea 
istorică a socialismului este nu 
numai de a elibera omul de 
oprimare și exploatare, de a a- 
sigura bunăstarea lui materială, 
ci de a făuri o civilizație spi
rituală superioară care nu se 
poate realiza dccit prin forma
rea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire culturală 
și profesională, cu un profil 
moral-politic înaintat'. Mărețul 
program elaborat de secretarul 
nostru general, a devenit pro
gramul întregului partid, al în
tregului popor: un program care, 
tradus în viață, face ca viito
rul nostru — al bunăstării și 
civilizației — să fie tot mai 
aproape.

15,45—17,00 Matineu dc va
canță. Film artistic pen-

a.o dorință, aceea de a depăși 
planul primei decade a nou
lui an și apoi, cu un start 
bun, abordăm cu încredere 
perioada următoare. Totul 
este să se meargă bine cu 
aprovizionarea și transportul, 
vrem să continuăm cu sjxjr 
succesele din 1971.

O întilnire surpriză cu 
neruZ loan Jurca, șef al 
brigăzi bine cunoscute la
na petr ileana (din 1956 in sec
torul condus de tehnicianul 
Ștefan Tenczler). Dinsul con
duce prima brigadă din [ară 
ce aplică metoda de exploa
tare cu subminare, in abata
jul 13 vest. Pare-se, după cum 
insă și comunistul Jurca a- 
jirma, metoda promite obți
nerea unor randamente supe
rioare celor repurtate cu pu
țin timp in urmă in sector.

— Am început destul de 
bine anul, ne spunea șeful de 
brigadă Ioan Jurca. Șeful de 
schimb Andrei Gavrea s-a 
străduit să asigure ortacilor 
condiții cit mai bune pentru 
a păși cu dreptul in cel de-al 
doilea an al cincinalului. Am 
reușit pentru că atit eu cit și 
ceilalți șefi de schimb pe care 
ii am știu cită importanță 
prezintă pentru noi fiecare 
minut de producție. Faptul că 
abordăm noi sarcini de plan 
cu această nouă metodă a 
subminării incumbă o respon
sabilitate sporită. Am dori să 
nu dezmințim încrederea a- 
celora care ne-au dat posi
bilitatea experimentării mo
dernei metode. Totul este să 
nu irosim nici o clipă din 
cele 24 de ore ale zilei.

...Ginduri bune de început 
de an. Rezultate, de aseme
nea, promițătoare însoțite moi 
peste tot de aceeași dorință 
de a confirma bunele reali
zări de piua acum ale unei 
exploatări fruntașe pe bazin.

anul II al cincinalului 1971— 
1975 — al cărui plan de dez
voltare economică și socială a 
și fost aprobat dc Marea Adu
nare Națională. Prin amploarea 
prevederilor sale, prin orientă
rile sale calitative, planul pe 
1972 reprezintă un program mo
bilizator pentru întregul popor, 
un nou pas înainte pe drumul 
care va transforma societatea 
noastră intr-o societate socia
listă multilateral dezvoltată.

Indicatorii dc plan prcvaz.uți 
prin lep-.i «adoptată de M A.N, 
stabilesc noi și importante creș
teri față de cifrele inițiale pre
văzute pe 1971. Producția in
dustrială și agricolă, transpor
turile, comunicațiile vor înregis
tra sporuri substanțiale. Con
comitent cu creșterile cantitati
ve, progresul economiei v.i fi 
determinat în mod hotăritor de 
modificările calitative ale între
gii economii.

O cerință de prim ordin în 
noul an în fața vieții economice 
o constituie creșterea rentabilită
ții fiecărei întreprinderi în ve
derea atingerii unei eficiente 
economice maxime. Creșterea e- 
ficienței va însemna, un venit 
material sporit și, implicit, un 
fond dc consum mai mare pen
tru cei ce muncesc, creșterea 
veniturilor populației precum și 
a cheltuielilor social-culturale, 
a bunăstării generale.

Cu emoția ce ne-o dă, tu
turor, bucuria împlinirilor de 
pînă acum, ca și perspectivele 
tot mai luminoase de viitor, 
mai maturi cu un an. dar mai 
tineri, mai viguroși în senti
mente, pășim înainte cu nestră
mutata încredere, cu sentimen
tul certitudinii în luminosul 
destin al poporului, destin pe 
care și-l făurește poporul în
suși, pe drumul maiestuos prefi
gurat cu luciditate și clarvi; 
ne de Partidul Comunist 
mân.

izîu-
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tru tineret: ..Baladă 
pentru .Andy Crocker" 
— producție a studiou
rilor americane.
Micii meșteri mari. 
Revista literară TV.
Arta plastică. Ilustrația 
de carte pentru copii. 
Publicitate.
1001 dc seri 
circ".
Telejurnalul de seară. 
Avanpremieră.
Momente din istoria 
teatrului universal. .Co
media dell Arte" : .Ne
bunia lui Pantalone*. In 
distribuție : Marin Mo
rarii, Jean Lorin Flo-

..La

rescu, Mihai Pălădescu, 
Florian Pitiș, Dan Tu- 
faru. Ileana Ccmat, Ma
riana Mihuț, Nicolae 
Wolcz.

21.35 Reportaj TV.
22,00 Luminile rampei. Pagini 

celebre din operetele 
„Farmecul unui vals" de 
O. Strauss, „O noapte la 
Veneția" de Fr. Lehar și 
„Floarea din Havai" de 
Paul .Abraham. Inter
pretează soliștii teatre
lor muzicale din Galați 
și Constanța. înregis
trări de la Festivalul 
național de operetă ,N. 
Leonard — Galați 1971".

22.35 Telejurnalul de noapte.
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fructuoase
(urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

Primele garnituri

Tinăra Mariana Popa — 
„Miss-Rcvclionul" tineretului.

drumurile
6 garnituri 

cu 
ale Văii

REVELION
adauge noi valențe prestigiului 
acestui colectiv.

In aceeași localitate, la restau
rantul „Cina”, s-a desfășurat, 
străbătut de entuziasm și neîn
treruptă veselie, revelionul tine
retului.

n sala de sport a clubu- 
I lui sindicatelor din Pc- 
1 trila, aceeași atmosferă 

sărbătorească, prilejuită dc bi
lanțul rodnic cu cure minerii 
au încheiat anul 1971, a carac
terizat petrecerea de revelion. 
Animatori neobosiți ai petrece
rii s-au dovedit a fi — ca și 
la locul de muncă, cînd e vorba 
de o producție mărită — șefii 
de brigadă Dumitru Oană, Con
stantin Stan, Gheorghe Rotaru, 
Enache Chiriță, Stclian Mallei, 
Teodor Blaj și alții, în mijlo
cul cărora se aflau tov. loan 
Cherecheș, secretarul comitetu
lui de partid pe mină, Dumitru 
Opriș, directorul minei, șefii de 
sectoare Victor Apostu, Marin 
Răduț, Gheorghe Șuiei, Carol 
Schrcter și alții.

La Casa dc cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
acordurile renumitei or

chestre .Atlas" au Însoțit pină 
dimineața petrecerea □ peste

pentru binc-
E- 
de 
de 

Ion

200 de tineri veniți cu toții 
să-și ureze, pentru anul 1972. 
tradiționalul. „La mulți ani I" 
Mineri, constructori, ingineri, 
cercetători, tinere cadre didac
tice și medicale au formal cu 
toții o familie a tineretului care 
a întîmpinat, cu entuziasmul 
specific vîrstci, noile clipe ale 
anului 1972.

Veselie, voie bună, entuziasm 
tineresc — acestea sînt cuvin
tele prin care poate fi descris 
pretutindeni unde s-a desfășu
rat, dc la Lonea la Uricani, re 
vel ionul oamenilor muncii din 
Valea Jiului. In această atmos
feră sărbătorească a fost întîm- 
pinat noul an de muncă, stră
bătut încă dc la început de 
drum, de hotărîrea tuturor 
succesele viitoare să fie 
sporite, roadele muncii să creas
că necontenit, aducînd 5 
mai multă bunăstare, m; 
fericire.

casele lor, 
meritata odihnă, maistrul 
duard Wandraș, care fusese 
serviciu la secția sulfura 
carbon, operatorii chimiști 
Scrobota (ca>e n-a intirzial de 
la schimb în ciuda faptului că 
a venit pc jos de la Vulcan...) 
Constantin Olaru, Simion Clii- 
ciudcan, Petru Clarii, Marin 
Tulpan. Lucreția Muller, Nistor 
Rus, Ștefan Gașpar, Dumitru 
Rușoiu, Ion Floroiu, șeful de 
schimb de la preparația chimi- 

Eman»i) Șortan, fochistul 
ici mică Ion Tri-

toții sînt îndreptățiți 
mîndri, să meargă cu 

fruntea sus în mijlocul fami
liilor lor: în cel dinții schimb 
al anului la F.F.A. „Viscoza' 
Lupeni au fost realizați in în
tregime indicatorii planificați... 

...Și nu se cade să curmăm 
..firul' acestui bilanț de început, 
fără să evidențiem numele e- 
lectricienilor de la 
central al fabricii, . 
van .și Constantin 
s-au străduit să
printr-o întreținere 
la buna funcționare a

atelierul 
Ion Moklo- 
Ianc care 
contribuie, 

de calitate, 
instala-

au fost expediate la timp
20 seara și ora 8 

31 decembrie — 1 
ianuarie 1972... In și din slaiia 
C.F.R. Petroșani s-au format și 
au luat „sub roți” 
de fier ale țârii 1 
încărcate, în bună parte. 
..diamantele negre' 
Jiului, cu un tonaj mediu pe 
tren de 1924 tone... Zi — noapte, 
programul de supraveghere 
stabilit din timp s-a împlinit 
punct cu punct.,. Circulația, ma
nevrele, primirile și expedie
rile s*au" efectuat conform pre
vederilor de către tura condusă 
de Constantin Jumancu, la

turn aflîndu-se 
impiegat ii dispozitori

cabina 
datorie ...
Viorel Jecan și Zoltan Pop. E- 
lecliomecu ..ț ii îndrumați de 
Marin Avram au fost mereu 
ateu ți la funcționarea normală 
a instalației de centralizai- 
leclrud inamică...

...Și s-a pus accent, cui 
și firesc, pe servirea oportună, 
corectă, a călătorilor, care în 
aceste zile au plecat și au venit 
in număr mai mare ca de o- 
bieci... Încă un amănunt : ingi
nerul Victor Hoiu, șeful sta
tici, a sărbătorit clipa de tre
cere din vechiul in noul an, în 
plin revir, pe rețeaua C.F...
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Aniversarea
P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 3 — 
Corespondentul Agerpreș. Eugen 
Pop. transmite : In marea sală 
a Teatrului Caupolican din 
Santiago de Chile a avut loc. 
la 2 ianuarie, o adunare festivă 
consacrată semicentenarului 
Partidului Comunist din Chile. 
In prezidiu se aflau Luis Cor- 
valan, secretar general al < l 
a) PA . din Chile, reprezentanți 
ai partidelor si mișcărilor care 
fac parte din Guvernul Unității 
ropulârc Erau prezente peste 
30 de delegații alo partidelor 
comuniste și muncitorești invi
tate să participe la festivități
le prilejuite dc semicentenarul 
P.C din Chile. \ fost, de ase
menea. de față o delegație a 
Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Teodor Cuman, membru al C.C'. 
ai P.C.R.. prim-secretar al 
miletului județean Tulcea 
PC R

Asistența a intimpinat
vii aplauze scrisoarea de salut 
adresată de președintele Repu
blicii Chile. Salvador Allende, 
care a relevat că .astăzi. Parti
dul comunist din Chile ia parte 
<a responsabilitățile guvernului, 
iar personalitățile sale cele 
mai marcante îndeplinesc inte
gral și cu eficiență sarcinile dc 
răspundere ce lc revin, contri
buie cu experiența lor la con
tinua evaluare a acțiunilor gu
vernamentale promovînd, ast
fel, perfecționarea activității 
noastre sociale, politice și eco
nomice".

Raportul cu privire la activi
tatea desfășurată în cei 50 de 
ani de existență de P.C. din

Co
al

cu

CAMBODGIA 3 (Agerpreș). 
— Potrivit agenției khmere 
de informații, in cursul anu
lui trecut, forțele patriotic ? 
din Cambodgia au scos din 
luptă aproape 80 000 de mili
tari inamici, între care 28 000 
de membri ai forțelor saigo- 
neze, care au pătruns 
țară, precum și 100 de 
tari americani.

( bile a fost prezentai <lr Volo- 
•lia Teitelboim. membru nl < 
misiei Politice a C.C. al PA • 
din Chile. Raportorul a vorbit 
pe larg despre istoria pnrtidu- 

:piritul său interna- 
istorică 

din

lui, despre 
(ionalist. „Viabilitatea 
a Partidului Comunist 
Chile, a subliniat vorbitorul, sc 
explic» prin faptul că ol este 
un organism viu. născut din 
clasa muncitoare Și din popor 
și nu o creație artificială .

Vorbitorul a arâtat că forța 
Partidului Comunist din Chile 
Izvorăște din unitatea lui de 
nezdruncinat, din fidelitatea 
față dc idealurile revoluționare. 
Vorbitorul s-a referit, dc ase
menea. la problema unității 
comuniștilor și a altor forțe 
populare ca factori 
mai importanți ai 
chiliene.

In raport se face 
nl primului an de la instaurarea 
Guvernului Unității- Populare.
In această perioadă scurtă, a 

arătat vorbitorul, țara a cunos
cut profunde schimbări. Aces
tea au fost schimbări calita
tive, intrucit este vorba despre 
un guvern cu adevărat revolu
ționar'*.

O parte însemnată a raportu
lui a fost consacrată sarcinilor 
actuale ale partidului, îndeo
sebi. mobilizării poporului la 
lupta împotriva manevrelor 
reacțiunii. pentru apărarea gu
vernului popular. „Noi trebuie 
să izolăm fascismul și rcacțiu- 
nea". Partidul Comunist este 
convins, a spus raportorul, că 
putem privi cu optimism vi
itorul. Poporul va obține victo
ria deplină a revoluției chiliene.

un bilanț

In același timp, patrioții 
au doborit ori au distrus la 
sol aproape 600 dc avioane și 
elicoptere, au scufundat pes
te 200 de ambarcațiuni mili
tare, au distrus și avariat 
800 dc tancuri și vehicule 
blindate, 300 de piese de arti
lerie și au aruncat in aer 150 
de depozite de muniții 
combustibil.

Apelul Ministerului

Steagul roșu

Cresc rîndurile
Sănătății Publice 
din R.D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpreș). — Mi
nisterul Sănătății Publice al 
R. D. Vietnam — informează 
agenția V.N.A. — a lansat un 
apel tuturor oamenilor de bu
nă credință din lume, tuturor 
organizațiilor sanitare națio
nale și internaționale, tuturor 
lucrătorilor din sectorul me- 
dicinci, invitindu-i să între
prind}) măsuri concrete pen
tru a-i forța pe imperialiștii 
americani să înceteze imediat 
folosirea aviației pentru ata
carea teritoriului R. D. Viet
nam.

In apel se arată că, în pe
rioada 5 august 1964 — 31 oc
tombrie 1968, avioanele ame
ricane au bombardat peste 
600 dc instituții sanitare, prin
tre care institute de cerce
tare. policlinici, spitale, ma
ternități, laboratoare, farma
cii, școli de medicină, pro- 
vocînd mari daune materiale 
serviciilor sanitare, ucigînd 
ori rănind un marc număr 
de bolnavi, modici și infir
mieri. In zilele de 26—29 de
cembrie 1971, se subliniază 
în apelul Ministerului Sănătă
ții Publice, avioanele S.U.A. 
au atacat spitalul provincial 
Thanh Hon și spitalul din 
Dong Hoi, capitala provinciei 
Quang Binh, distruse în 1968 
și apoi reconstruite. Un nu
măr de bolnavi, medici, stu- 
denți în medicină și lucrători 
ai spitalelor au fost uciși ori 
răniți. Se menționează, de a- 
semenea, că bombele folosite 
în cursul recentelor atacuri 
conțin. în loc de bile, mici 
săgeți dc oțel foarte greu dc 
extras din corpul răniților.

La 1 ianuarie poporul cuba
nez u aniversat „Ziua Eliberă
rii", sărbătoarea națională a 
Republicii Cuba. La 1 Ianuarie 
1959, detașamentele armate re
voluționare dc eliberare, con
duse dc comandantul Fidel Cas
tro, au intrat victorioase in 
Havana, doborind regimul dic
tatorial al lui Batista. Victoria 
obținută dc poporul cubanez a 
creat condițiile pentru rea
lizarea unor profunde trans
formări. Naționalizarea mijloa
celor dc producție, refonna a- 
grară. lichidarea analfabetismu
lui, introducerea învățămintu- 
lui general gratuit, toate aces
tea au constituit etape decisive 
pe calea transformării Cubei în 
prima țară socialistă de pe con
tinentul lalino-american.

Cuba acordă atenție deosebi
tă dezvoltării ei Industriale. 
Se câfiȘtruiesc uzine, fabrici, 
centrale electrice ; se moderni
zează și se extind o serie de 
obiective existente. Prospecțiuni 
geologice recente au scos la 
iveală importante zăcăminte de 
petrol, cărbune, minereuri ra
dioactive, fier, nichel. Recent, 
la Moa, pe litoralul de nord al 
provinciei Oricnte, a fost des
chis un mare centru de explo
atare a zăcămintelor dc nichel, 
metal care este considerat a 
doua sursă importantă dc veni
turi a țării, după „aurul alb". 
Agricultura este cea mai im
portantă coordonată a dezvoltă
rii Cubei, sectorul care a asigu
rat și asigură baza materială 
pentru dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale economiei. Ritmul

de dezvoltare a agriculturii 
Cubei este dc lâ’/o anual, ceea 
ce înseamnă o depășire de 5 
ori a ritmului mediu dc dez
voltare din celelalte țări latino- 
americane. Pînă în 197.» în
treaga suprafață agricolă a ță
rii Va fi irigată, iar zeci de 
mii dc mașini agricole vor 
contribui la modernizarea pro
cesului producției agricole : în 
următorii ani numărul specia
liștilor agricoli va ajunge Iu 
lilOOOO. Cuba este vestită în lu
me pentru „aurul alb* .— zahă
rul care constituie componenta 
principală a economiei, o eco
nomic aflată în plin proces de 
dezvoltare și diversificare. 
Printre alte culturi mai im
portante menționăm culturile 
de orez, citrice, ananas, cafea, 
banane. Importante succese au 
fost obținute în sectorul zooteh
nic, care posedă în prezent pes-1 
te 8 milioane de capete — bo
vine.

O altă bogăție a Cubei, care 
trebuie menționată este mar
mora. Marmora este atît de a- 
bundentă în unele regiuni, încit 

șosele din Sierra dc las 
între-

cîteva .
Casas, sini construite in 
gitnc din marmoră.

Succesele obținute dc 
rlil cubanez, prin munca 
suflcțită, au fost și sînt ur
mărite. cu interes și simpatie 
de poporul român. După cum 
se șlie, intre Republica Socia
listă România și Republica Cu
ba sc dezvoltă continuu relații 
prietenești, de colaborare mul
tilaterală. politică, economică, 
comercială, culturală, tehnico- 
șliințific
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P. C. Italian
ROMA 3. — Corespondentul Agerpreș, N (colac Puicea, 

transmite : Numărul membrilor Partidului Comunist Italian 
era, la 30 decembrie 1971, de 1 520 074. In prezent, in ve
derea Congresului a) XllI-lca al P.C.I., prevăzut pentru luna 
martie, toate federațiile partidului sint angajate Intr-o in
tensă acțiune de reînnoire a carnetelor dc membru dc 
partid pentru anul 1972. Au și fost preschimbate aproape 
un milion de carnete.

In legătură cu aceste importante rezultate. Ugo Pccchioli, 
membru al Direcțiunii P.C.I., a declarat ziarului „l'Unita" 
că „anul 1971, ca și cei doi ani preccdcnți, se încheie cu o 
creștere a numărului celor înscriși in partid. In cei trei 
ani care s-ou scurs dc la Congresul al XH-lca al P.C.I., 
rîndurile partidului au crescut cu aproximativ 20 000 de noi 
tovarăși, o scrie dc conducători noi, tineri muncitori și stu- 
denți, s-au format in luptele din această perioadă. Este un 
bilanț bun, care demonstrează justețea unei politici și în
țelegerea marilor idealuri inspiratoare ale luptei comuniști
lor'. Autorul declarației menționează că acesta este un re
zultat pozitiv pentru cauza democrației și a unității munci
torilor și a forțelor democratice italiene, care au găsit în 
partidul comunist, și vor găsi și în viitor, o garanție a 
afirmării lor. „In vederea Congresului al XIII-lea al P.C.I., 
a spus în încheiere Pccchioli — este necesar să imprimăm 
un nou avînt inițiativelor do masă, să dezvoltăm și mai 
mult unitatea rîndurilor noastre, pentru întărirea partidului.

HELSINKI 3 (Agerpreș). — 
Duminică și luni au avut loc 
în Finlanda alegeri parla
mentare. Alegătorii ou fost 
chemați să desemneze 200 de 
dcpulați In parlamentul uni
cameral (Eduskunla). In cir
cumscripțiile electorale din 
cele 15 districte s-au prezen
tat 1 29.» candidați, aparținînd 
unui număr de 9 partide. Re
prezentanții Partidului Comu
nist Finlandez au candidat pe 
lista comună cu cei ai Uniu
nii Democrate a Poporului 
Finlandez.

Alegerile purlamcnlure au 
fost anunțate la începutul lu
nii noiembrie 1971 de pre
ședintele Urho Kekkonen, 
deși dc lo cele desfășurate 
anterior nu trecuseră decit 
17 luni. Din cauza unor ne
înțelegeri intervenite între 
principalele partide ale coa
liției guvernamentale, condu
să de ............ ‘ ‘ '
special 
agrare, 
rit să 
cestui
Parlamentul și să organizeze 
noi alegeri.

Ahti Karjalaincn, în 
in privința politicii 
șeful statului a hotă- 
limitcze mandatul a- 
cabinct, să dizolve

Tractor

Protocol
va fi vremearomano

se mențină condiții 
de ier nare.
continuă să fie rela-

MOSCOVA 3 (Agerpreș). — 
Printre șantierele cele mai im
portante ale anului 1972 din 
Uniunea Sovietică se numără 
cele ale unor centrale electrice 
cu putere instalată de 12 mi
lioane kilowați. In cadrul aces
tora, vor fi instalate 18 blocuri 
energetice în 300 000 kilowați. 
Jn sectorul industriei automo-

bilelor, capacitatea de produc
ție a uzinelor de autoturisme 
de la Togliatti va ajunge, în 
acest an, Ia 220 000 bucăți.

Investiții importante vor fi 
realizate și în industria ușoară. 
Vor fi construite filaturi cu un 
număr de 442 000 de fuse, în
treprinderi textile cu 7 000 de 
războaie de țesut, fabrici de tri
cotaje cu o producție anuală de 
18 milioane bucăți tricotaje pe 
an.

1

p- aMWrr*

pentru 
exploatările 
forestiere

PRAGA 3 (Agerpreș). — In 
Slovacia a fost creat un tractor 
special pentru exploatările fo
restiere. El ponto fi utilizat 
pentru construcția dc drumuri, 
pentru deszăpeziri și defrișări 
de păduri. Tractorul dispune, 
de asemenea, de o „mină* me
canică ce se folosește pentru 
încărcarea trunchiurilor de 
arbori, plantarea de stîlpi pen
tru electrificarea parcelelor fo
restiere, sau pentru construi ția 
de funiculare destinate transpor
tării materialului lemnos.

Lucrările Congresului
Uniunii Socialiste Sudaneze

KHARTUM 3 (Agerpreș). — 
La 2 ianuarie, președintele Su
danului, Gaafar El Numeiry, a 
deschis la Khartum lucrările 
Congresului Uniunii Socialiste 
Sudaneze. In discursul inaugu
ral, președintele Numeiry a a- 
rătal că Sudanul a intrat în fa
za construirii unei societăți de
mocratice și a subliniat, în le
gătură cu aceasta, ca premisă 
a asigurării unei atmosfere dc 
reală independență și dc ade
vărată libertate pentru popor, 
necesitatea eliminării presiuni
lor economice exercitate dc cer
curile imperialiste. Șeful statu
lui sudanez a evocat, de aseme
nea, alte probleme de ordin in
tern, economice și sociale, și s-a

referit la o serie de aspecte ale 
situației internaționale actuale, 
precum și la probleme intere- 
sînd continentul african.

La Congresul Uniunii Socia
liste Sudaneze participă apro
ximativ 900 de delegați, repre- 
zcntînd muncitori, țărani, mili
tari, intelectuali și oameni da ' 
afaceri, precum și delegații din- 
tr-o serie de țări. Din România, 
la Congres participă o delega
ție a Frontului Unității Socia
liste, formată din tovarășii Mi
hai Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, și Ște
fan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

si Pakistanp

algerian
ALGER 3. — Coresponden

tul Agerpreș, Constantin Ben
ga, transmite : Intre societa
tea română dc stat „Geomin" 
și Societatea națională alge
riană de hidrocarburi ..Sona- 
trach“ a fost semnat, la Al
ger, un protocol privind crea
rea societății mixte „Alcime*4, 
specializată în executarea de 
lucrări în domeniul petrolier.

Pe de altă parte, in cadrul 
acordurilor economice dintre 
România și Algeria, in capi
tala algeriană a fost semnat 
un contract între întreprinde
rea română „Pctrolexport" și 
„Sonatrach" in baza căruia 
Algeria va livra României 
500 000 tone țiței.

In luna ianuarie, potrivit 
prognozei Institutului de meteo
rologie și hidrologie, vremea va 
fi mai caldă decit obișnuit și 
mai săracă in precipitații, în
deosebi in jumătatea de sud a 
țării. Temperaturile negative 
vor oscila frecvent intre 0 și 
minus 8 grade, iar in perioade 
foarte scurte și local ele vor 
cobori pină la minus 14 și mi
nus 17 grade. In unele inter
vale de timp, temperaturile ma
xime in cursul zilei se vor ri
dica pină la plus 8 grade.

In această lună solul va fi 
acoperit in scurte perioade cu 
zăpadă. Temperaturile minime 
la 5—6 cm adincime in sol — 
respectiv la nodul de înfrățire 
a griului — se prevede că nu 
vor cobori sub minus 6 grade, 
ceea ce înseamnă că vor con-

tinua să 
favorabile

Vremea 
tiv călduroasă, pină la 6—8 ia
nuarie. Vor cădea insă precipi
tații frecvente, in majoritatea 
zonelor țării, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. In
tre 8 și 12 ianuarie va incepe 
un proces de răcire, precipita
țiile luind în general caracter 
de ninsoare. Astfel intervalul 
13—20 ianuarie va fi cel mai 
rece din această lună, cind tem
peraturile minime vor cobori 
pină la minus 14, minus 17 
grade. Ultima 
va debuta cu 
călduros care 
pină in jurul 
nuarie, după care urmează o 
nouă răcire a vremii, însoțită 
de ninsori slabe.

Precipitațiile din această pri-

decadă a lunii 
un timp relativ 
se va menține 
datei de 25 ia-

mă lună a anului vor completa 
rezerva de apă din sol, în ma
joritatea zonelor agricole.

In aceste condiții plantele 
iernează bine, menținîndu-și un 
potențial biologic ridicat, com
parabil celui din anul trecut. 
Datorită insă absentei gerurilor 
mari și de durată, germenii pa
togeni ai plantelor vor avea, de 
asemenea, condiții de iernare, 
astfel că rezerva lor biologică 
în primăvară va fi mai ridi
cată, impunîndu-se încă de pe 
acum pregătirea măsurilor de 
combatere.

In cursul lunii ianuarie, in 
unele intervale relativ mai căl
duroase și sărace in precipi
tații, cind solul nu va îngheța, 
mai ales în sud-vestul țării se 
vor putea efectua lucrări agri
cole de sezon, inclusiv cele de 
îmbunătățiri funciare.

foto : Un nou cartier de locu
ințe, in construcție în provin
cia Camaguey.

RAWALPINDI 3 (Agerpreș). 
— Potrivit postului de radio 
Pakistan, reluat de agenția Aso- 
ciated Press, președintele Zulfi- 
kar Aii Bhutto a declarat într-o 
cuvîntare că ar dori să înceapă 
imediat un dialog cu India 
.dacă ca se împacă cu ideea 
existenței Pakistanului ca stat 
independent. Pakistanul nu vrea 
nici o parte a Indiei, dar nici 
nu va permite acesteia să ocu
pe vreo parte a teritoriului 
pakistanez", a declarat Aii 
Bhutto.

Pakistanul dorește să trăiască 
în armonie cu vecinii săi, prin
tre care se numără India, China 
și Uniunea Sovietică, a afirmat 
șeful statului pakistanez.

Pe de altă parte, președintele 
Pakistanului a cerut celor 22 de

familii, cele mai bogate, să 
nunțe la devizele externe 
care le posedă, în favoarea 
rii, contra unor despăgubiri. 
El a avertizat, totodată, că, în 
caz contrar, averile le vor fi 
confiscate și vor suferi rigorile 
legii. ★
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Din presa străină :

Acest sud italian, care are 
nevoie de locuri de muncă, de 
școli, fabrici și spitale, este 
confruntat cu o multitudine de 
lipsuri și dificultăți: șomaj, e- 
migrație, relații de tip feudSl 
în agricultură, Mafia și răbuf
niri reacționare. Sudul a rămas 
in urmă in raport cu indicii 
de dezvoltare a regiunilor din 
nordul țării. Acest Mezzogiorno 
nefericit continuă să capete pro
misiuni de „intervenție' din 
partea autorităților care prefi
gurează un viitor prosper pen
tru toți, din păcate un viitor 
utopic. Și aceasta se intimplă 
cind necesitățile cotidiene recla
mă construirea urgentă a unei 
facultăți, rezolvarea imediată a 
situației locurilor de muncă, e- 
dificarea urgentă de spitale, lată 
cum, traducînd toate acestea in 
termenii răspunderii politice, se 
ajunge la problema stabilirii 
realiste a priorităților, care i-a 
făcut pe foarte mulți meridio
nali să devină suspicioși, con
siderin'! 'ă a promite totul în

seamnă in jond a nu se face 
nimic.

In perspectivă, există un alt 
pericol care începe să consti
tuie un motiv de preocupare 
pentru meridionali: ipoteza că 
este posibil să se inventeze un 
nou sud, să se „construiască" 
un sud de roman utopic. In ca
zul in care ar deveni realitate, 
in serviciul cui ar funcționa, 
din moment ce populația me
ridională continuă să abandone
ze regiunile bolnave, avare în 
locuri de muncă, din moment 
ce exodul continuă intr-un ritm 
îngrijorător și in proporții ca
tastrofale. Pericolul care se con
turează este acela că s-ar putea 
naște un sud fără meridionali, 
țără resurse umane care să-i ga
ranteze existența și dezvoltarea.

După datele oficiale, in 25 de 
ani au emigrat din Mezzogiorno 
șase milioane de oameni. Se 
prevede că pină in 1975, agri
cultura va pierde încă 30 000— 
40 000 de oameni care, rămî- 
nind șomeri, vor trebui, in mod

Principala cauză a fugii In 
masă din sud a adus-o criza 
agriculturii. După ce satele s-au 
depopulat de pălmași, de păs
tori și de țărani, necesitatea de 
a emigra s-a impus și pentru 
alte categorii sociale lovite de 
depresiunea economică, datorită 
imposibilității de a-și găsi de 
lucru in „catedralele deșertu
lui'. (In jurul așa-numiților poli 
de dezvoltare — .catedralele" 
— se creează un gol, acest „de
șert" care în sud ciștigă te
ren).

Un însemnat procent de e- 
migranți îngroașă rîndurile ce
lor care, aflați in căutare de 
lucru, asediază barăcile de la 
periferiile marilor centre urba
ne din nord. Din Puglia plea
că in medie 30 000 de locuitori 
pe ân. Depopularca in Salento 
atinge cuhni de-a dreptul dra
matice. Unica bogăție potențiala 
o constituie coastele, peisajul; 
dar ce se va intimpla și cu a- 
cesta după parcelarea pe care 
o preconizează capitalul lom
bard, piemontez și chiar cel

străin? Unul dintre elementele 
ce stăvilesc expansiunea indus
trială in Mezzogiorno și care în
târzie dezvoltarea regională este 
lipsa de apă. Și, totuși, 30 la 
sută din acțiunile necesare rea
lizării unei rețele hidraulice au 
fost duse pină la capăt.

Numai in Calabria se observă 
cite un semn palid al rei -r- 
sibilității fenomenului emigra
ției, in sensul că, in unele zone 
rurale de pe versantul Murii 
Tireniene, au reapărut familiile 
pe care mizeria le-a gonit din 
Italia cu 10 sau 15 ani in ur
mă. Unii oameni se întorc și 
iși investesc economiile făcute 
cu sacrificii, in cumpărarea li
nei bucăți de pămint, a unei 
căsuțe și a citorra vite. Cu 
toate acestea, populația Cala- 
briei a rămas ca număr cea de 
acum 10 ani. Ar fi o regiune 
de peste patru milioane dacă 
jumătate n-ar fi plecat in lume 
să-și cișlige cele necesare traiu
lui...

(„Corriere della Sera")

re- 
pe 
tă-

DELIII 3 (Agerpreș). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a anunțat, la 2 ianua
rie, în fața mai multor sute 
de mii de persoane, că obiecti
vul guvernului său este de a 
menține populația Indiei într-o 
stare de mobilizare permanentă 
în cursul următorilor trei ani, 
relatează agenția France Presse. 
Această mobilizare se va referi 
atît la politica internă, cit și la

politica externă, a adăugat pre
mierul indian.

Pentru a treia oară de la 
sfîrșitul ostilităților dintre India 
și Pakistan, Indira Gandhi a 
subliniat că „este greu de spus 
dacă războiul s-a terminat. Du
pă părerea noastră, a spus pre
mierul indian, situația reclamă 
multă vigilența și forțele noas
tre armate, ca și poporul 
nostru, trebuie să rămînă unite 
și gata să facă față oricărei 
eventualități".

Potrivit agenției France 
Presse, Indira Gandhi a decla
rat într-o conferință de presă 
că ia în considerație convorbiri 
bilaterale cu Pakistanul, o dată 
ce .lucrurile se vor fi calmat* 
în urma ultimului conflict ar
mat.

PE SCURT 9 PE SCURT
menționat că 20 de întreprin
deri industriale pakistaneze au 
fost naționalizate.

© Reprezentanți ai organiza
ției americane „Veteranii din 
Vietnam împotriva războiului" 
au fost primiți de președinte
le Consiliului de Securitate pe 
luna in curs, Ismael Byne 
Taylor—Kamara, căruia i-au 
inminat o petiție. După cum 
anunță agenția U.P.I., pacifiștii 
americani propun convocarea 
de urgență a unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate pentru 
a discuta problema războiului 
din Vietnam și a cere guver
nului S.U.A. să pună capăt tu
turor acțiunilor sale militare 
in Vietnam, Cambodgia și Laos, 
inclusiv bombardamentelor for
țelor aeriene americane.

Numeiry, și împăratul Etiopiei, 
Ilcile Selassie I, aflat într-o vi
zită oficială în Sudan. Șefii ce
lor două state examinează di
verse aspecte ale evoluției re
lațiilor bilaterale, modalitățile 
și căile de diversificare a aces
tora, probleme continentale și 
ale activității Organizației U- 
nității Africane, precum și im
plicațiile recentului acord in
tervenit intre Marea Britanie 
și regimul de la Salisbury în 
problema rhodesiană.

©• La 1 ianuarie 19' 
laț ia Finlandei a
4 638 090 de persoane. Aproxi
mativ 55 la sută din populația 
țării locuiește in orașe și 
calități de tip urban.

in lo-

ziarul 
agen-

®- Potrivit unor date oficia
le apărute în ziarul „Ya“, cos
tul vieții a crescut în Spania, 
in anul 1971, cu 8,42 la sută. 
„Scăderea 
re a maselor largi — 
ziarul — este una dintre 
mai importante probleme 
țării".

© O bandă de cinci gangsteri 
a comis, duminică noaptea, cea 
mai mare spargere din istoria 
recentă a orașului New York. 
Din seifurile celebrului hotel 
„Pierre* s-au furat 1,8 milioane 
dolari in numerar și bijuterii.

@ După cum anunță 
,.A1 Gumhuria", reluat de 
ția France Presse, președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a prezidat, duminică, la 
Cairo o reuniune a Consiliului 
Superior al forțelor armate. 
Presa egipteană relevă că reu
niunea se încadrează în efortu
rile de a defini strategia unei 
acțiuni egiptene înti-o etapă 
viitoare.

Q Peste 25 de milioane de 
tineri americani în virstă de 18 
pină la 24 de ani vor vota, 
pentru prima dată, în alegerile 
prezidențiale din noiembrie a- 
nul curent — apreciază un ra
port al Biroului pentru recen- 
sămînt al S.U.A. Aceasta în
seamnă că fiecare al cincilea 
alegător american este un tinăr 
care votează pentru prima dată, 
aducînd cu sine o necunoscută 
și incertitudinea în ceea ce pri
vește rezultatul alegerilor.

puterii de cumpăra- 
scrie 
cele 
ale

®' Potrivit datelor biroului 
central de statistică al Suediei, 
la sfîrșitul lunii decembrie, în 
această țară, erau înregistrați 
106 000 de șomeri. Numărul este 
aproape dublu față de aceeași 
lună a anului precedent.

pre-
69 de

gi Guvernul Birmaniei a 
luat controlul asupra a 
întreprinderi industriale, anun
ță Agențiu birmaneză de infor
mații. Printre acestea se află 

. 7 fabrici textile, 45 de între
prinderi ale industriei alimen
tare, 8 uzine chimice, 3 meta
lurgice, o uzină constructoare 
de mașini etc.

® La Khartum au început 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Sudanului, Gaafar El

€> Președintele Anwar Sadat 
l-a primit, la Cairo, pe Francois 
—Xavier Ortoli, ministrul fran
cez al dezvoltării industriale și 
științifice. Potrivit presei din 
Cairo, au fost evocate probleme 
referitoare la dezvoltarea co
operării economice și tehnico- 
științifice intre cele două țări. 
Franța — a declarat Xavier Or
toli — va examina cererea egip
teană privind dezvoltarea co
operării tehnice și in domeniul 
cercetărilor nucleare.

> Lista supraviețuitorilor o- 
perațiilor de transplantare a 
inimii s-a mai redus duminică, 
o dată cu încetarea din viață a 
lui Herbert Juster, în virstă de 
49 de ani. Acesta primise, în ur
mă cu opt luni, în cadrul unei 
intervenții executate la Centrul 
medical al Universității Stan
ford, din California, inima unui 
tinăr care decedase intr-un ac
cident de automobil.

© Peste 1 000 de bombe au 
explodat în Irlanda de Nord în 
cursul anului 1971, potrivit da
telor anunțate de comandamen
tul trupelor britanice dislocate 
în provincie. In cursul inciden
telor, și-au pierdut viața HO 
de persoane civile, 43 de soldați, 
11 polițiști și 5 membri ai re
gimentului de apărare a Ulste- 
rului.

Referindu-sc la naționali
zarea mai multor întreprinderi 
ale industriei pakistaneze, mi
nistrul finanțelor al Pakistanu
lui, Mubashir Hasan, a decla
rat că această măsură va avea 
un efect stabilizator asupra e- 
conomiei țării, contribuind la 
o mai bună planificare a aces
teia. Ministrul pakistanez u

• Erupția neașteptată a vul
canului chilian Villarica, aflat 
Ia 80 km nord de capitală, a 
provocat moartea a 7 persoane, 
dispariția altor 50 și izolarea 
a aproape 800 de locuitori din 
satele învecinate, s-a anunțat 
oficial la Santiago de Chile. 
Guvernul a luat toate măsurile 
necesare pentru ajutorarea si- 
nistraților. Regiunea aflată in 
jurul vulcanului a fost decla
rată zonă calamitată. Valoarea 
pagubelor materiale nu a fost 
estimată pină in prezent.

® In anul 1971, pe șoselele 
Suediei au avut loc 335 1)00 de 
accidente de automobil. Ele au 
cauzat moartea a 1 006 persoa
ne.
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