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DIVERSIFICAREA PRODUSELOR 
obiectiv major în fața colec 
tivului Uzinei de utilaj minier

Interviu cu tov. ing. Gh. OLARIU, 
directorul Uzinei de utilaj minier Petroșani

încheierea unui bilanț rodnic de înfăptuiri la U.U.M.P. 
a reliefat înaltele potențe productive ale unui colectiv recu
noscut prin hărnicia și prin priceperea sa, pregătit, în orice 
moment să asigure exploatărilor miniere necesarul dc utilaje 
și de echipament mecanic. Noul an, 1972, abordat cu încre
dere, tocmai datorită succeselor obținute in 1971, va pune 
in fața muncitorilor, inginerilor și a tehnicienilor de aici 
probleme deosebit de complexe, printre care este destul să 
amintim importantele schimbări structurale ale producției, 
lărgirea gamei de sortimente, creșterea investițiilor pe tona 
dc metal.

In dorința de a prezenta cititorilor ziarului nostru sar
cinile concrete ce revin Uzinei de utilaj minier din Petro
șani in cel de-al doilea an al acestui cincinal, in contextul 
dezvoltării impetuoase a mineritului românesc, modul cum 
se va mobiliza colectivul U.U.M.P.. ne-am adresat tovarășu
lui inginer GHEORGHE OLARIU, directorul uzinei.

pc pentru exploatări și prepa- 
rații.

La sortimentul „stîlpi dc a- 
bataj". volumul fizic va crește 
cu 46 la sută, datorită intensi
ficării producției actualelor ti
puri dc stilpi, dar mai ales 
grație asimilării unor noi mo
dele. In paralel cu realizarea 
echipamentului complet de ar
mare, vom pune un accent deo
sebit pc lărgirea gamei sorti
mentelor dc piese de schimb, 
acoperind in mare măsură ce
rerile pentru întreaga dotație a 
unităților Centralei cărbunelui 
Petroșani. In curînd, noi vom 
realiza și diverse părți compo-

(Gontinuare în pag. a 3-a)
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Deschiderea unor cursuri
la Academia

„Ștefan Gheorghiu

— Pentru început vă rugăm 
ne prezentați principalele o- 

bieclive pe care le veți aborda 
In anul 1972, referindu-vă în 
mod special la diversificarea 
produselor uzinei dv._ la creș
terea cantitativă și calitativă a 
celor realizate pînă în prezent.

— Din moment ce abordăm 
problema sortimentelor pc care 
colectivul uzinei noastre le va 
executa in acest an, este bine 
să defalcăm multitudinea aces
tora. pc categorii aparte, con-

form sarcinilor planului dc stat 
pc care le avem.

Rcferindu-nc la construcția do 
utilaje, trebuie să subliniem 
creșterea substanțială a ponde
rii lor în structura dc plan. Se 
prevede o creștere cantitativă a 
acestui sortiment cu peste 31 
la sută, datorită, in mod spe
cial. extinderii tipurilor dc u- 
nicate, cum ar fi instalațiile de 
împins vagoncte, dispozitivele 
dc legat cabluri, diferitele pom-

Pe un drum 
ascendent

[însoțind deputatul in
nnlAizi n ,//IFmijlocul cetățenilor

Pe malul drept al Jiului, 
la poalele dealului Dilja, se 
întinde cartierul Boțoni.

Cu ani in urmă, aceas
tă așezare avea un pronun
țat caracter rustic, definit în 
primul rind, prin ocupația 
majorității locuitorilor de a- 
tci, care, după închiderea 
minei „Vest" s-au reîntors 
la vechile lor îndeletniciri 
legate de păstorit.

! Timpul însă n-a lăsat să 
încremenească viața în aces
te forme simple și anonime 
ale izolării. Schimbările in
tervenite în anii socialismu
lui și reintrarea vechii ex
ploatări miniere intr-un nou 
circuit economic a trezit la 
viață și cartierul Boțoni, ca
re. după noua împărțire ad- 
ministrativ-teritorială, a in
trat in componența orașului 
municipal Petroșani.

Aici, într-una din prime
le zile ale lunii ianuarie 
1972, însoțindu-l pe tovară
șul Elemer Biro, deputatul 
circumscripției electorale nr. 
23, am avut prilejul să dis
cut cu cetățenii, să aflu gîn- 
durile și preocupările lor, 
leoate de propășirea conți-

_____________________

nuâ a cartierului in care 
trăiesc.

Știam dinainte că oamenii 
din Boțoni au avut dc sufe
rit de pe urma inundațiilor 
provocate de revărsarea Ji
ului și o pîraielor de pc 
versanții dealurilor. Urma 
apelor furioase a fost insă 
ștearsă prin vrednicia oame
nilor de aici. In tot ce s-a 
obținut, un rol de seamă l-a 
avut deputatul, împreună cu 
care, așa cum arătam, am 
pornit să cutreier cartierul.

Ca să refaci ceea ce apele 
au distrus, nu este de loc o 
treabă ușoară, mai ales că, 
in fiecare primăvară, pîriul 
Boțonilor provoacă alte ne
cazuri celor care locuiesc în 
apropierea lui. Dar deputa
tul după ce s-a înțeles cu 
oamenii, a trecut la fapte. 
Mai intîi, luni de-a rîndul, 
camioanele I.G.C. și ale Gru
pului de construcții au des
cărcat zgura de la centrale
le termice și pămîntul pro-

i
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La Academia „Ștefan Gheor
ghiu". s-au deschis cursurile 
pentru pregătirea președinților 
de cooperative agricole de pro
ducție. cu durata de un an. La 
acest curs, creat ca urmare a 
Hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din octombrie 
1971, participă 
președinți din 
țării.

La festivitate 
reprezentanți ai __
nlsterului Agriculturi!, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. Institutului 
agronomic ..N. Bălcescu* Cu 
acest prilej au luat cuvîntul 
Jean Beii). prorector al Acade
mici și director al Institutului 
central de pregătire a ca
drelor de <•< nducere din econo
mie < administrația de stat și 
Gheorghe Petrescu, președinte
le UNCAP.

Adunarea a adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

★

circa 100 de
(oale Județele

au luat parte 
conducerii Mi-

Luni dimineața a avut loo 
deschiderea cursurilor Facultă
ții de ziaristică a Academiei 
Ștefan Gheorghiu* șl a Cursu

lui postuniversitar de pregătire 
a ziariștilor cu durata de un 
an. '

Au participat reductori șefi 
ai presei centrale, reprezen
tanți ni conducerii Radlo-tele- 
vizlunll, ai unor publicații.

Cuvin tul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Nestor Ignat 
președintele Uniunii Ziariștilor 
prorector al Academiei.

Particlpanțli )a adunarea 
consacrată deschiderii cursuri
lor au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

Cu privire
la convocarea

Comitetului politic
consultativ al statelor

participante la

Minerii din abatajele E.M. 
Dilja, par mai deciși ca ori- 
cînd, să depășească momen
tele critice prin care au tre
cut. o perioadă destul de în
delungată. După modul de 
realizare a planului în prima 
săptămînă a acestui an, în 
special în sectoarele II și III, 
putem aprecia că fermita
tea hotărîrii colectivelor dc 
aici se traduce, de la bun 
început, în fapte demne de 
consemnat. Abordind noile 
sarcini de producție cu o 
mai bună organizare a fie
cărui loc de muncă, cu do
zarea rațională a fiecărei 
picături de energie ..emana
tă" de hergheliile de cai pu
tere ale unor utilaje mai co
respunzător întreținute, de 
hărnicia oamenilor, colecti
vul sectorului II și cel al 
sectorului III au depășit pla
nul pe prima săptămînă cu 
8,8 la sută, respectiv 6,3 la 
sută.

In primul dintre aceste 
două sectoare, comportarea 
meritorie a brigăzilor con
duse de Sigismund Dane, 
de la abatajul cameră nr. 11 
și Gheorghe Opreanu din a- 
batajul cameră nr. 10, a per-

mis sporirea randamentului 
la tăierea în cărbune cu 600 
kg pe post, complctînd în 
mod fericit plusul dc 275 
tone de cărbune ce au luat 
drumul spre suprafață din 
sectorul de activitate a co
lectivului condus de ing. 
Nistor Ciuta.

O depășire aproape simi
lară (263 tone) raportează și 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii sectorului III condus 
dc ing. Martin Borșa, grație 
ritmului" ascendent înregis
trat în activitatea brigăzilor 
conduse de Ștefan Ghioc de 
la abatajul cameră nr. 3, Au
rel Juravlea, de la abatajul 
cameră nr. 4 și Mihai Cos- 
ma, de la abatajul cameră 
nr. 2.

N. L.

Coutinuitate în 
depășirea planului

După debutul prefațat în 
coloanele ziarului nostru du
pă primul schimb al anului 
încheiat cu succes de colec
tivul de muncă al sectoru
lui IV de la E.M. Petrila, 
avem plăcuta ocazie de a 
consemna o continuitate a 
ritmului alert, pe parcursul 
primei săptămîni de înce
put. Zilnic din abatajele a-

cestui sector au fost trans
portate spre suprafață zeci 
de tone de cărbune.

Inginerul Marin Răduț. 
conducătorul vrednicului co
lectiv. precizând că sarci
na zilnică a fost depășită rit
mic. ne informează că pînă 
în 10 ianuarie s-au produs 
4016 tone. însemnînd o reali- 
zare a planului în proporție 
de 111,5 la sută. Brigada lui 
Eugen Voicu lucrînd într-un 
ritm intens a reușit să dea 

-■<-58- tone cărbune peste plan, 
: realizînd în abatajul frontal 

din stratul 3 nr. 15 un ran
dament cu 5 la sută mai 
mare decît cel stabilit. Plu
sul de cărbune pe care reu
șesc să-1 producă ortacii șe
fului de brigadă Constantin 
Alexe, realizînd o producti
vitate mai marc decît sar
cina cu 4.7 la sută a însu
mat în aceste zile 36 de to
ne. Se adaugă la succesele 
sectorului IV și cele 12 tone 
extrase peste plan de către 
minerii harnici din brigada 
lui Gh. Toma, avînd randa
mentul realizat în proporție 
de 101,9 la sută. Toate aceste 
cifre înseamnă premise si
gure de păstrare a ritmului 
de realizări la sectoarele mi
nei Petrila

Petroșani. Tinărul 
frezor Mihai Straticiuc sur
prins de obiectivul aparatu
lui executind la mașina de 
danturat o roată dințată. Ca 
întotdeauna piesele executate 
de acest tînăr poartă ampren
ta bunei calități.

Tratatul de la Varșovia
In conformitate cu înțelege

rea intervenită, în a doua ju
mătate a lunii ianuarie 1972, 

avea loc la Praga consfă-va

? k e .e

A. HOFFMAN

tuirea ordinară a Comitetu.ui 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

TRIMESTRUL DOI
OBLIGA

LA MAI MULT

CITITI

în pagina
a 2-a

„MAGAZINUL
La magazinul nr. 3 al C.L.F. din cartierul Aero

port Petroșani, te întîmpină cu zîmbetc și voie 
bună cinci salariați : Sicoe Solomon (24 de ani), 
responsabilul unității. Ioana Dinu, Constantin 
Toader, Elena Cotoi și Eugenia Boantă, vînzfi- 
tori tineri, cu toții absolvenți ai școlii comer
ciale, cu toții aflați la frumoasa vîrstă de 18 ani. 
Magazinul tineretului, model de ordine, cură
țenie și deservire stă la dispoziția cumpărători
lor permanent intre orele 7—21. Planul de de-

TINERETULUI41
servire îndeplinit și depășit, nici o rcclamație 
din partea cumpărătorilor, etajerele încărcate 
de mărfuri și estetic 
țcnilor — iată cîteva 
zinului.

Conducerea C.L.F. 
credere pe acești salariați ai unui magazin al 
tineretului organizat astfel din inițiativa organi
zației U.T.C. „Oglinda" celor cinci salariați este 
dovada îndeplinirii exemplare a sarcinilor pro
fesionale.

orinduite, satisfacția cetfi- 
note definitorii ale maga-

ii privește cil multa în-

De ce, totuși, formalism?
Aducem în discuție — și fa

cem acest iucru din dorința de 
a exemplifica rezultatele pozi
tive. și de a reliefa neajunsu
rile —activitatea desfășurată 
de o organizație U.T.C. pe mar
ginea programului propriu de 
educație comunistă, stabilit cu 
prilejul dezbaterilor ideologice 
din anul trecut. Ce s-a realizat 
și cu ce rezultate ? Iată punc
tul de z ;r.'.'cr.:ga
tie a ------
prea multe argumentări.

La mina Lupeni, ne-am in
teresai. ia sfirșitul anului 1971, 
despre modul in care uteciștii. 
organizațiile de tineret au dat 
viață programului de activități 
pentru Îmbunătățirea muncii 
politico-ideologice, de educație 
comunistă a tineretului. Opțiu
nea noastră pentru mina Lu
peni s-a datorat, ca și în alte 
rînduri. activității de pînă a- 
cum desfășurate de tinerii lu- 
peneni, purtători ai unor fru
moase tradiții în viața de orga
nizație. Dar, după cum vom 
vedea, cu toate succesele obți
nute, in activitatea organizației 
6-au strecurat și unele neajun
suri asupra cărora nu insistăm 
decît din dorința de a fi evita
te pe viitor.

Dintr-o sumară discuție cu 
tov. Petru Pălivan, secretarul 
comitetului U.T.C. pe mină am 
aflat amănunte interesante pe 
piarginea multor acțiuni edu-

cative reușite. Un sondaj mai 
adine ne-a prilejuit însă și o 
primă surpriză. La întrebarea 
noastră — ce s-a realizat din 
programul adoptat dc plenara 
comitetului U.T.C. ? — și la ru
gămintea dc a trece în revistă 
aceste realizări avînd planul 
de activități în față, discuția a 
ajuns intr-un impas determi-

al U.T.C. Tovarășul Valeriu 
Coandrăș, prim-secretar al co
mitetului orășenesc, ne-a oferit 
o justificare plauzibilă a defi
ciențelor constatate de noi la 
mină. Rămîne însă nejustifica
tă lipsa cu desăvîrșire a îndru
mării și controlului comitetului 
orășenesc asupra organizației 
U.T.C. de la E.M. Lupeni. Men-

plecare intr-o investiga- 
•ărei utilitate nu necesită

Programul de educație 
comunistă în acțiune

nat de un lucru aparent minor : 
planul de activități nu era de 
găsit. Cu toate justificările se
cretarului U.T.C., cu toate con
vingerile noastre că totuși s-au 
realizat multe acțiuni reușite, 
un lucru rămîne cert i planul 
de măsuri al comitetului a 
rămas o simplă formalitate, 
iar activitatea tinerilor s-a des
fășurat oarecum la întîmplare.

Consecvenți principiului de 
a urmări întregul șir al fapte
lor, la începutul acestui an 
(deci la cîteva săptămîni de la 
vizita făcută la mină) ne-am 
Îndreptat atenția și înspre acti
vitatea desfășurată în domeniu: 
educației comuniste, la forul 
imediat superior. Iată-ne deci, 
la comitetul orășenesc Lupeni

ționăm că un singur control ar 
fi fost suficient pentru a scoa
te la Iveală ceea ce am consta
tat și noi, și anume, faptul că 
pe parcursul a peste cinci luni 
de zile un comitet al U.T.C. s-a 
orientat fără planul adoptat de 
plenară, scăpind cu siguranță 
multe din propunerile, suges
tiile, dorințele tinerilor.

Desigur, aceste deficiențe nu 
caracterizează nici activitatea 
comitetului orășenesc al U.T.C., 
.și nici a comitetului și organi
zației de tineret de la mina 
Lupeni. Ar fi, deci, nefiresc, să 
nesocotim rezultatele frumoase, 
acțiunile reușite ale uteci.știlor 
din această localitate. In acest 
sens am reținut doar cîteva 
din multele exemple, intre ca-

re, pe primul loc se situează 
întîlnirile tinerilor cu activiști 
de partid și de stat cu cadre 
conducătoare din economie, cu 
vechi membri de partid, ofițeri 
în rezervă muncitori fruntași 
care au constituit pentru tineri 
un real prilej de cunoaștere a 
principiilor politicii interne și 
externe a P.C.R., a tradițiilor 
de muncă și de luptă ale popo
rului român, a îndatoririlor ce 
le revin pe frontul construcți
ei socialiste. La acestea se a- 
adaugă activitățile patriotice 
desfășurate de tineri precum și 
preocupările lor pentru ridica
rea nivelului profesional, pen
tru diversificarea activităților 
distractiv-educative, toate fiind 
străbătute de pasiune din par
tea organizatorilor, stîrnind un 
interes crescînd în rîndul par- 
ticipanților tot mal numeroși.

încheiem constatările noastre 
nu înainte de a adresa organe
lor de tineret din Lupeni o re
comandare ce ni se parte utilă: 
îmbunătățirea activității de e- 
ducațir comunistă a tinerilor 
trebuie să înceapă prin elimi
narea cu desăvîrșire a forma
lismului, respectarea fidela a 
programelor adoptate de plena
re, adoptarea acestora la cerin
țele zilei, intensificarea îndru
mării și controlului din partea 
biroului comitetului orășenesc 
— deziderate pe tare dori 
le întîlnim tot mai mult 
practica de astăzi a uteciștilor.

l’rima oră dc istoric 
din trimestrul II la anul 
al III ' Liceul
Petrila.

Ieri, 10 ianuarie, toți elevii 
țării, și alături dc ci cei ai 
Văii Jiului, au început cu forțe 
proaspete, după o vacanță plină 
dc nenumărate bucurii, trimes
trul al doilea. Faptul acesta ne 
îndeamnă să trecem, pc scurt, 
in revistă, rezultatele primului 
trimestru și să vedem ce este 
de făcut in cel de-al doilea.

Privind procentajul centrali
zat pc municipiu al elevilor 
promovați la sfîrșitul trimestru
lui I ne facem, in general, o 
părere bună despre felul cum 
au muncit atît educatorii, cit 
și elevii. Astfel procentul de 
promovare la clasele I—IV, este 
dc 92 la sută, la clasele V—X dc 
80 la sută, iar la licee anii I—IV 
de 74 la sută. Aceasta înscmnînd 
că din cei 19 507 elevi cu si
tuația încheiată la sfîrșitul tri
mestrului (68 nu o au încheiată 
din diferite motive prevăzute de 
regulamentele în vigoare sau 
din cauza dc boală), au promo
vat 16 698, 2 909 avînd situații 
de corigenți și repetent i. Indis
cutabil, această situație este 
departe de cea dorită, deoarece 
procentul de 85,66 la sulă pro
movați dovedește că nu s-a de
pus suficientă stăruință din par
tea elevilor, dar în primul rînd 
a profesorilor și familiei.

Dacă în primul trimestru s-a 
mai pus problema reacoxnodării 
cu școala, după lunga vacanță 
de vară, cu profesorii, în ca
zurile cînd s-a trecut dc la cla
sele a IV-a la a V-a sau de 

clasele a VI 11-a la

cu metode diferite de predare 
și materii noi, în trimestrul al 
doilea care a încenut, rodajul 
fiind terminat, se pune accen
tul în mod deosebit pe munca 
dc calitate a elevilor. Acum, 
în această perioadă se hotărăște 
dacă elevul va promova sau nu. 
In această etapă, profesorii și 
părinții celor 2 909 elevi vor tre
bui să depună toate eforturile 
de care sînt capabili pentru a 
asigura o mai bună îndrumare 
și un mai ’eficient și riguros 
control asupra felului cum a- 
ceștia își îndeplinesc îndatori
rile, căci numai printr-un con
tinuu și perfect front comun se 
poate realiza o unitate educațio- 
nal-instructivă optimă. Este ne
cesar ca toți elevii din jurul 
celor în cauză — fără însă să 
slăbească eforturile proprii — 
să-i sprijine în recuperarea ră- 
mînerilor în urmă.

Dar înainte de toate, e nece
sar ca cei 2 909 elevi să de
pună eforturi înzecite pentru a- 
jungerea din urmă a colegilor 
tor, căci trimestrul al doilea 
este cel de vîrf în care se ci
mentează și se ridică edificiul 
cunoștințelor anului în curs. 
Sîntem siguri că răspunsul a- 
cestora va fi cel scontat de noi 
și se va materializa în rezul
tatele dc la finele trimestrului 
ar doilea. Vouă, dragi elevi, în 
primul rînd, dar și tuturor co
legilor voștri, tuturor, la înce
put de drum, succes .’

SPORT
PUtSPlCTIVE

TURISTICE

1. FIERARU
I. MUSTAȚA

ca

Intr-o declarație făcută pre
sei, Shaked Dov, șeful proiec
tului Rom-6, din cadrul pro
gramului de dezvoltare a tu
rismului inițiat de Organizația 
Națiunilor Unite, remarcă evo
luția turismului din țara noas
tră. „Paralel cu dezvoltarea 
bazei materiale a turismului 
- a declarat el ziariștilor - am 
constatat in România un evi
dent salt și în ridicarea cali
tății serviciilor oferite". Apre
cieri similare au fost făcute 
in ultimul timp și de alți fac
tori competenți de peste hota
re.

Aceste declarații constituie 
de fapt sinteza unor consta
tări directe, comentariul lapidar 
al unor realități, oglindite - 
de altfel - concret, in statis
ticile internaționale, care si
tuează România in rindul ță
rilor cu evoluția cea mai rapi
dă a turismului. Astfel, potri
vit ultimelor date, numărul per
soanelor din România care au 
practicai turismul intern a 
crescut de la 3 000 000 în 1965, 
la 6 500 000 in 1971. Concomi
tent, numărul turiștilor străini, 
veniți in țara noastră, a sporit 
de la 700 000 in 1965, la 
2 700 000 in 1971, depășind — 
în răstimp de cițiva ani - to
talul vizitatorilor unor țări cu 
îndelungat stagiu in organiza
rea turismului.

Care este secretul acestui 
allux de turiști spre România ? 
Experții ministerului de resort 
enumera destule argumente, 
care au constituit, fiecare in 
parte, chei ale succesului. Din 
noianul acțiunilor, reținem e- 
forturile pentru modernizarea, 
diversificarea și organizarea 
turismului - in raport cu evolu
ția vertiginoasă a fluxului de 
vizitatori din străinătate. Este 
instructiv de știut faptul că, in 
planul cincinal anterior, in
vestițiile alocate in acest sec
tor de către stat, au atins su
ma de 3,45 miliarde lei. Și, 
ca un fapt imbucurălor, tre
buie subliniat că o asemenea 
cifră nu staționează. In actua
lul cincinal, ea va ajunge la 
4,4 miliarde lei, fără a socoti 
investițiile altor sectoare de 
stat și cooperatiste, in dome-

Gh. BRATESCU

(Cont 2 e in pag a 2-a)
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(> fază care ple
dează din pli 
pentru frumusețe 

sportului-rcgc.

,Cu-

TINARĂ, AMBIȚIOASA
Șl, BINEÎNȚELES, VALOROASA

N. LOBONȚ

JIUL PETROȘANI

PERSPECTIVE TURISTICE(Urmare din pag. 1)

sîntem informați, vizitei medi- 
o pregătire precompctițională la

ade- 
frfln-

De 
Ia

echi- 
turneu

începe, ar fi un 
mare clasă. Se 
parcurs. Foarte

Viorel (n.n. 
remarcat, m-a

„VOM FORMA 0 ECHIPA

aduce aminte, că, pe 
era golgeter al echi- 

de golgeteri avem :ie-

Vincri dimineața, o întîlnire-surpriză cu „das
călul" jiuliștilor, antrenorul Eugen IORDACHE.

— La mulți ani, nea „Gcnule" și... eît mai 
multe puncte în '72 !

— Mulțumesc. Iar cu țin să urez reporterilor 
sportivi locali să aibă parte numai de laude la 
adresa noastră, bineințcles... in limitele unei per
fecte obiectivități.

— Cu alte cuvinte, vacanța s-a terminat Din 
nou. la treabă !

— Trebuie. Returul e greu și vrem să-l „tre
cem* fără emoții. Suporterii noștri își doresc... 
numai ..marșul" din ultimele etape. Noi ne mul
țumim cu... și mai bine.

— Cu ce ați început?
— Cu vizita medicală. In 8 și 9 ianuarie. 

Tovarășul doctor Mărilă coordonează toată trea
ba asta. Mă bucur că lucrurile merg bine și 
sper să nu avem probleme de .sănătate" nici 
in viitor. Intimpin insă dificultăți de altă na
turi

— Anume 7
— Am in echipă 6 studenți. Nu aș dori să 

te facă de rîs nici Ia examene, dar nici în pre-

Gata 1 Stop — vacanței 1 
cites a zile, reuniți cu toții 
Petroșani, fotbaliștii de la Jiul 
ți-au reluat, conștiincioși, „pre- 
pai aii vele* în vederea returu
lui. La început de nou drum 
— conform obișnuințelor — se 
cuvine să spunem, aici, cîteva 
cuvinte. Și, pentru că ședi-nța 
de analiză a turului, în secția 
de fotbal Jiul, n >... avui încă 
loc (pentru a relua în coloane
le ziarului cîteva din observa
țiile tehnico-tactice ale condu
cerii echipei, la adresa jucăto
rilor) n-am rezistat... tentației 
dc a ne apleca urechea Ia „vo
cea suporterilor", stabilind — 
pe baza sugestiilor acestora — 
peniiu fiecare echipier al Jiu
lui, „fișe"... cu aproximație. 
Veți afla, astfel, mai jos, mini- 
caractcrizări ,văzute“ din un
ghiul celui din tribună care, 
indiferent de locul pe care-1 
ocupă în clasament favorițîi 
săi. așteaptă mai mult... la fie
care început de drum. Fără a 
avea pretenția ca cele notate 
aici să fie reținute integral de 
conducerea tehnică a echipei, 

să... începem :
SUCIU

„L doldora de talent. E cea 
mai bună achiziție a ultimilor 
am. A făcut și gafe dar a și 
adus— puncte. E sobru >i con
știincios in teren. Inspiră în
credere apărării dar el. ca por
tar. nu prea are încredere in 
această apărare. Ar trebui să 
aibă 1 Și-ar mai trebui să se 
gindcască că noi. suporterii, aș
teptăm să apere excelent nu 
doar la început și-n final de 
sezon (vezi meciurile de la O- 
radea și Ploiești)"

MARINCAN
„L’u portar tinăr, cu reale 

perspective. Evidente calități 
— nelucrale. Dacă ar încăpea 
pe mina unui antrenor, fost 
mare portar. Marincan ar creș
te vertiginos. Deocamdată — 
nepretențios. Se complace in 
postura de rezervă. Ii place să 
stea la umbră. E — de fapt — 
mai comod".

GEORGESCU

„Bun tehnician. Uneori abu
zează de artificii. E un „stil* 
de care nu poate fi debarasat 
tocmai acum, la 30 de ani. Mai

Foto: Jon L1CII

gătiri nu pot să admit excepții. Acum, toată 
lumea trebuie să tragă tare. Baza fotbalului mo
dern este condiția fizică. Ori, cind o obții, dacă 
nu acum ? Și ar mai fi un aspect. Acela al 
concurenței pe posturi. Avem muma un Iot bine 
echilibrat valoric și cred că numărul celor ce 
aspiră la unul din primele 11 tricouri este mai 
consistent ca oricind, la această echipă.

— Să o luăm ca o garanție a unei bune com
portări în viitor ?

— Să admitem. In orice caz, după primele 
jocuri de verificare, vă voi putea spune mai 
multe. Deocamdată urmărim obiectivele speci
fice sezonului, repet condiția fizică, mai apoi 
pregătirea tehnică și tactică a fiecărui jucător 
in parte, a .compartimentelor" și ulterior a în
tregii echipe.

— După cîte 
cale îi urmează 
Herculane.

— Aici vom___ ... apăsa pe accelerator pentru a 
reveni acasă cu un apreciabil bagaj de... kilo
metri parcurși, prin alergări, cu ud veritabil 
program dc exerciții fizice... realizate integral.

— Un început „tare", deci, după care va 
urma...

— ...intre 24 ianuarie și 13 februarie — pre
gătire specifică la Petroșani, accentul punin- 
du-sc pe îmbunătățirea regimului dc lucru „in 
viteză*. Probabil, la 1 februarie vor începe și 
jocurile de pregătire, cu adversari din diviziile 
C, B, și A. A doua jumătate a lunii februarie 
o rezervăm unui turneu în străinătate. Aștep
tăm confirmarea pentru R. D. Germană, Iugo
slavia sau Turcia. Am fi dorit să perfectăm un 
scurt turneu și în Belgia, dar nc-am trezit cam 
tirziu. In ultima perioadă a pregătirilor, respec
tiv 29 februarie — 5 martie, vom face totul pen
tru a ne prezenta la primul joc oficial al sezo
nului, cel de cupă, in maximă formă.

— Noutăți în lot ?
— Deocamdată nimic interesant. Revine Li- 

bardi după operația de apendicită. Aceasta este 
o certitudine. La fel ca și cea a plecării Iui Pe- 
ronescu. 1 s-a acordat dezlegarea. La Herculane 
vom pleca cu Suciu, Marincan — portari —. Al. 
Georgescu, Mihai Marian, Georgevici, Stocker, 
Tonca, Matei Popescu — apărători —. I.ibardi, 
Dodu, Cotormani — mijlocași —. L rmeș. Făgaș, 
Stoian, Mulțcscu, Naidin, Uilecan — atacanți. 
Ceea ce mă bucură este faptul că din lotul care 
se deplasează nu va lipsi nici... medicul echipei, 
absolut necesar în asemenea .campanii".

— Lipsesc Sandu, Grigorc, Emil Georgescu...
— Nu sint încă in măsură să vă informez 

exact asupra „absenței" lor «lin lotul primei e- 
chipc.

— Obiective pentru retur ?
— Unul singur : să formăm o echipă tinără, 

ambițioasă și, bineînțeles, valoroasă. Nu mai a- 
vcm nevoie de emoții neplăcute.

— Vă dorim mult succes și spor la treabă în 
pregătirile care încep...

— Luni după-amiază (n.n. — ieri) avem prima 
ședință de antrenament. In rest, vă mulțumesc.

♦ Miinc, la Ziirich — tra
gerea Ia sorți a „sferturilor" 

I campionatului european de 
fotbal. Din nou emoții... Ce 
echipă „marc* ne va „repar
tiza" roata norocului ? Ne aș
teptăm — totuși cu același 

I purice in inimi — la orice. 
Un pronostic ? Ungaria sau 
U.R.S.S. > Micul ecran ne-a 
redeschis apetitul patinajului. 
I-am văzut pe marii ași so
vietici Irina Rodnina — A- 
Icksci Ulanov, Belousova — 
Frotopopov, pe campionul 
mondial (la 21 de ani), cehul 
Andrej Ncpcla și... abia aș- 

' teptăm transmisiile de Ia Go- 
teborg (care încep dc miine 
scară) O Zice Ovidiu loani- 
țoaia (in „Săptămina"), re- 
feriudu-se la stiuația hocheiu
lui românesc: „Federația
doarme. Antrenorii se dușmă
nesc, deși nu și-o arată. E- 
chipa — întoarsă din lungi

k____________________

FORTATOV
cantonamente in străinătate 
— sc plimbă hăituită prin 
Europa, cu palmaresul bătut 
cu palma de covoare..." So
luții de remediere, insă ? ! 
♦ Antrenorii români Titus 
Ozon și Nicolac Oaidă vor 
antrena, timp de doi ani, c- 
chipcle „Tripoli" și „Bengazi" 
din Libia + La 15 ianuarie, 
la Londra, sc trag la sorți 
și primele meciuri din „Cupa 
Davis" + România va parti
cipa la J. O. de iarnă dc la 
Sapporo cu un lot dc 14 spor
tivi : 6 Ia bob, 5 la biaflon, 
2 la schi alpin și 1 la pati
naj artistic < Marin Pero- 
nescu și-a luat „dezlegarea" 
de la Jiul, plecînd spre... 
București. Se parc că va de
pune „actele" pentru Progre
sul. Ori, cine știe ce alt club 
il va solicita ! ♦ Din lotul 
național A, care se va depla
sa în America de Sud,

sc.ștc Răducanu Romulus 
Balaban (in „Sportul') des
pre Eugen Iordachc: „La în
ceperea campionatului, mulți 
cintau prohodul și antreno
rului și echipei. Iordachc a 
adus vreo doi jucători de ca
re n-auzise nimeni și împre
ună cu vechea pleiadă a r. i- 
șit să ci.știge puncte ncscon- 
tatc,... să anime această for
mație, care nu poate avea 
altă ambiție dccît să rămină 
in prima „divizie". (Da, e ade
vărat. întrucâtva. Dar nu ori
cum, să rămină... I) Cine
va, caro semnează Jair, in 
„Steaua" nr. 1 pe 1972, îl de
cretează pe Angelo Niculescu 
„unul dintre cei mai buni 
antrenori din lume" (in ciu
da.......unor gazetari fluștu-
ratici care încăput de
el"). Sic !

Y. ZET

Rugbiștii și-au reluat pregătirile
.,Gongul“ a sunat și pentru 

«XV-le“ petroșănean, lider al 
campionatului național divizio
nar A de rugbi. In ziua de 7 
ianuarie — după cum am fost 
informați de către V. Zarculea 
din conducerea C.S.U. „Știința" 
— la apelul antrenorului Teo- ' 
dor Rădulescu au răspuns pre- 
zent următorii jucători : Orte- 
lecan, Stănculescu, Talpă, lones- 
cu, Moroe, Lomotă, Constantin,

Morometc, Ncagu, Bărgăunaș, 
Abribula, Rădulescu, Domnișan, 
Bttcos, Dinu, Marinescu, Truță, 
Roșea, Dijmărescu, Beianu, Ra
du. Acestora li sc va adăuga și 
tînărul rugbist Marian Burghe- 
lea dacă va fi transferat de la 

j Rapid București.
Pentru ca reluarea campiona

tului să găsească echipa în ple
nitudinea torțelor, conducerea 
clubului a asigurat echipei un

bogat program de pregătiri (pc- 
riodizat în 5 etape distincte), 
după cum urmează t 7—15 ia
nuarie — pregătiri la Petroșani, 
16—30 ianuarie — pregătiri la 
Herculane; 1—15 februarie — 
pregătiri la Petroșani: 16—24 fe
bruarie — pregătiri la lași, în 
comun cu toate echipele stu
dențești de primă divizie; 25 fe
bruarie — 12 martie — ultimele 
antrenamente, înaintea returului.

ales că nu greșește fatal. E 
foarte util echipei — e conști
ent de acest lucru — și asta îl 
infatuează. Se poate conta, în
că doi-trei ani buni, pe el. Ii 
stimăm dăruirea in joc*.

GEORGEVICI
„Calități fizico-atlctice excep

ționale. Foarte prompt în in
tervenții. Favorit al... spectato
rilor din tribună — „sirbul” e 
tentat deseori de execuțiile de 
inalt spectacol. Care... mai și

va in care-1 
mijlocaș de 
„pierde" pe 
bun pentru deplasări...*

LIBARDI
„Creierul echipei, motorul ei. 

încă mai poate juca „vîrf'. Ar 
fi mai util între coechipierii 
neexperimentați de la înaintare. 
Și și-ar 
vremuri, 
pei. Or, 
voie...'

„Fișe“ 
cu aproximație

eșuează. E „sufletist" și foarte 
concentrat in meciuri. Nu-și 
permite clipe de răgaz, 
ge..."

Mer-

ȘTOCKER
„Un stoper de temut. .Keke" 

nu iartă I Suplinește unele de
ficiențe tehnice printr-o putere 
de luptă exemplară. Surprinză
tor. incă mai poate fi „bătut” 
ia mingile pe sus! Se lasă, de 
multe ori, inutil, in voia... ner
vilor. II dorim mai sobru 
...să troneze ca un .far” !'

TONCA

Și

in- 
ca-

„Omul aparențelor care 
șcală, Tonca nu e fundașul 
re... „te ia cu fulgi cu tot", e 
fundașul pe fruntea căruia stă 
scrisă o singură deviză : „Pe 
aici nu se trece". Nu, nu rudi
mentele dc tehnică ii determi
nă pe „Gugu" să practice un 
joc strict, la om, ci marea lui 
dorință de a fi mai bun. me
reu mai bun*.

M. POPESCU
„E conștiincios, e tinăr, e u- 

ti) de multe ori, n-are insă am
biție să treacă peste .crize" și 
vădește nesiguranță..."

COTORMANI
„Bun tehnician dar, mai ales, 

tactician. Omul care gindeșie 
in teren. Cotormani nu dă pase 
fără adresă. Posesor a| celei 
mai bune... detente. încă neva
lorificat cum trebuie la „corne- 
re." Lent uneori".

DODU
.Dacă ar slirși meciul in ver-

URMEȘ
„Splriduș, jucător de marc 

rază, poate fi și extremă (dar 
greu). E incă neorientat tactic. 
E posesorul unei capacități de 
efort colosale".

fAgaș
„Are bagajul tehnico-lactic 

suficient unei... rezerve divizio
nare A. Pentru titularizarea 
deplină ii lipsește încrederea 
in forțe și curajul in acțiunile 
singulare. Cele mai ușoare lip
suri — de recuperat. Va ajun
ge, in curind, mare..."

MULȚESCU
.Copilul-minune al Jiului, 

tehnician prin excelență, Mul
țcscu se poate impune total nu
mai «Iacă va reuși să alunge 
graba din execuțiile decisive. 
Să nu aștepte înaintarea in 
vîrstă pentru a se debarasa de 
acest „balast”.

STOIAN
„Jucător — stil „buldozer” 

— de „muncă intensă", Stoian 
se „frămintă" îndelung in teren, 
dorește să facă multe, nu reu
șește. cade prea ușor in eun- 
tact cu „defensivele” adverse. 
Ordonindu-i-se jocul, poate de
veni un autentic „vîrf” de „A".

NAIDIN
.Omul momentului. Naidin 

joacă pe .pofte”, are vervă și 
mult aplomb dar are și „clipe" 
de...... lasă-mâ să te las". Ex
tremă veritabilă. N-arc contra
candidat și nu știm dacă asta 
il ajută sau ii dăunează..."

SANDU
«Mijlocașul terenului... moale 

Sandu iși lasă sufletul in teren. 
Că, valoric, n-a mai progresat 
de cițiva ani, nu e de vină 
...Eugen lordache ! Echipa, in 
unele meciuri, mai poate avea 
insă nevoie de el".

Inlnnne întâmplătoare, pe 
artera principală a Pelroșa- 
niului, cu Emil Ciurdărcscu, 
nume binecunoscut iubitori
lor sportului din Valea Jiu
lui, fost centru atacant al 
„Jiului" .și antrenor al ...mai 
multor echipe — mari sau 
mici — din municipiu. Din 
toamna anului 1971, e condu
cător tehnic al echipei Dacia 
Orăștie.

— Cu ce ocazie pe-aci ?
— In trecere. De fapt, u 

măresc un scop. Mi-ar tre
bui niște jucători...

— Pe post de racoleur, 
deci 1

— Ba. Ceea ce doresc eu, 
e și in avantajul celor cu care 
urmează să „tratez".

— Nu înțeleg!
— Știți, pe ce loc stă echi

pa mea ?
— Da. Conduce in clasa

ment.
— Cu un punct avans și 

cu un golaveraj impresio
nant. Am „construit", la O- 
răștie, o echipă cu perspec
tive. Am „demolat" niște 
principii învechite, am in
staurat ordine și disciplină 
și ...iată-ne in postura de 
principali pretendenți la ti
tlul de campioni județeni. 
Nu vom rata această ocazie ! 
Dar...

— Există, deci, și un „dar"!
— Există. ” 

„întărituri". 
„dur". Dacă 
a se „roda" 
noi, in sinul 
re nu admite 
cîțiva tineri jucători din e- 
chipa secundă a „Jiului", pe 
care să-i redau divizionarei 
A, ulterior, oricind vor fi 
solicitați, îmbogățiți valoric, 
ar fi bine. Să vedem...

— Să vedem 1
— Oricum, poate și ....Ji

ul" va avea nevoie de au
tentice talente, eindva, și 
...repet, am echipă bună, in 
continuă creștere.

— Mai e pînă la vară ! 
Și-îipoi barajul...

— De-acum,

„Echipa României aliniază 
în .Jocul cu reprezentativa 
noastră tot cc are mai bun. 
Alături dc a<e| excelent Iri- 
mescu, în prima linie a car
patinilor apare nelipsitul DI
NU, unul din cei mai buni 
pilieri străini văz.tițl in ulti
mul deceniu dc specialiștii 
francezi..* Cu aceste cuvinte 
începea avancronica meciu
lui România—Franța (edița 
București I960) marele coti
dian parizian „Le Figaro’. 
Cuvinte dc sinceră apreciere 
la adresa unui mare talent 
sportiv, pe care avem deose
bita plăcere dc a-l prezenta 
azi în pagina sportivă n zia
rului nostru.

...Sus-amintituj joc urma 
sâ-j aducă internaționalului 
Constantin DINU una din 
supremele sale satisfacții 
sportive; victorie cu 15—14 
în dauna redutabilului XV 
al „..cocoșului galic* și o 
comportare peste orice aștep
tări, amplu comentată de 
marii meșteri a presei spor
tive de pe Sena.

— A fost, intr-adevăr, o sa
tisfacție deosebită pentru 
mine să citesc in presa fran
ceză o serie de aprecieri c- 
logioasc, își începe, cu un 
calm puțin obișnuit, destăi
nuirile Dinu, acest excelent 
sportiv pe care, nimeni nu 
știe, deocamdată, din ce mo
tive, coechipierii l-au pore
clit ,.Capone” Puști fiind, 
nici nu-mi trecea prin cap 
că voi practica acest sport. 
Mai că nici nu auzisem de 
el ! Ca orice copil, eram înne
bunit după fotbal. Nu aveam 
însă noroc. Eram un antita- 
lent sadea... Tare mîhnit mai 
eram cind ii vedeam pe chi- 
tilenii mei că jonglează cu 
mingea ca niște spiriduși, iar 
eu „plecam” aiurea la orice 
fentă. M-am supărat și 
m-am apucat de handbal, în 
echipa școlii, la -185" în 
București. Pe cind aveam 15 
ani, prin I960, am auzit că 
un cunoscut, Mladin, joacă 
rugbi la Grivița. Toată Chi- 
tila știa că Mladin al nostru 
va evolua contra Franței, pe 
„23 August". Era intr-o după 
amiază de iunie. Am văzut 
și cu meciul Și-am rămas 
uluit dc felul cum luptau 
băieții 1

— Cc-a urmat ?
— A doua zi, m-am urcat 

in tramvai și, caută tăicuțule 
un anume „Parc al copilu
lui". Părinții se bucurau că 
mă văd și pe mine făcind o 
treabă „serioasă”. S-a bucu
rat și confratele dv., publi
cistul Tudor Georgescu, an
trenorul juniorilor grivițeni. 
Cică, eram ca „turnat" pen
tru o ..haină de pilier".

— Primele cunoștințe ?
— Veluda, Marinescu. Cu 

ei am debutat, prin septem
brie 1960. la juniorii Griviței 
roșii. Din ’61 m-a antrenat 
fostul internațional Cocor. 
Aici a început fortificarea, 
maturizarea, încercarea de a 
alunga teama și... și lungi
rea cu 11 cm

— Ucenicia 
durat mult?

— Nu. Nea 
Moraru) m-a 
luat sub atenta sa suprave
ghere. Mă antrenam și cu 
juniorii și cu „bătrînii". In 
1962, pe cind aveam 17 ani, 
am debutat în „A" contra 
Iui Dinamo. A urmat apoi 
o repriză cu Știința Bucu
rești și confirmarea speran
țelor dascălilor mei.

— Ascensiunea abia înce
puse...

— Intr-adevăr, tot in ace-

eași perioadă dobîndese ga
loane de internațional juni
or, apoi cele dc titular la 
Grivița, alături dc „marii" 
Moraru, Demian, Mircea Ru- 
su, Teodor Rădulescu. Costel 
Stănescu In vara lui 1963 
sint titularizat și in naționa
la de tineret cu prilejul 
pei păcii”. In Deva

- Primul contact cu 
văratn artă rtiebisHeâ a 
cozilor...

— ..In 1964, plec cu 
pa dc club intr-un 
în Franța. Mă surprinde In
ventivitatea. spontaneitatea 
acestor rugbiști. tocmai în 
momentele cele mai dificile 
alo unei întilniri. Am învă
țat foarte mult în acest „vo
yage francaise".

— Debutul in națională9
— I>a virsta de 20 de ani, 

contra R.F.G.-ului, la Mane
vra. Coincidența bunei mele 
romportări eu victoria noas
tră, 9—8, a contribuit din 
plin la menținerea mea in 
lot și pentru dificila partidă 
dc la Lyon. Ne-au învins 
reprezentanții „cocoșului ga
lic" cu 8—3, dar cu m-am 
bucurat din nou «Ic elogiile 
presei locale.

— De cîte ori ai apărat 
culorile reprezentativei ?

— De 19 ori. Din 1965, am 
pierdut numai 3 „tricouri*

— Cele mai mari satisfac
ții ?

Debutul in națională, 
victoria contra Franței, din 
1968, clasarea actualei mele 
echipe pe primul loc, in 
campionat, la sfirșitul turu
lui, reușita la facultate.

— Clipele cele mai triste ?
— Trecerea pe banca re

zervelor intr-un joc cu Ita
lia. ultimul.

— Ce te-a determinai >â 
părăsești clubuj „mamă* ?

— Dorința de a deveni in
giner. In 1968. m-a chemat 
la Petroșani „Sandu" Pop. 
Astăzi, zău, nu regret ! In 
curînd voi fi inginer și, sper, 
pentru a treia oară campion 
Prima oară și acest lucru e 
fantastic, cu o echipă din 
provincie. Ar fi uluitor! Ar 
fi, pentru mine, cel mai va
loros tricou de campion. Fă
ră ajutorul biroului secției, 
in frunte cu tov. Aurel Su- 
ciu. Ion Dijmărescu și Con
stantin Dumitru, nu am fi 
reușit să urcăm atit de sus. 
In plus, mai avem un an
trenor... Mare de tot... nea 
„Teo".

— Idoli ?
— Aldo Gruarin, frații 

Spanghero, Dauga. Dragonii- 
rescu, Rășcanu.

— Tn alte sporturi ?
— Ilic Năstase, Gruia, Dan 

Coc. Dumitru.
— La fotbal deci, rapi- 

dist ?
— Convins ! •
— Gînduri de viitor ?
— Locul trei în clasamen

tul sportivilor din județ mă 
obligă. La fel și acel .5" din 
ierarhia rugbiului românesc. 
Trebuie să dau totul pentru 
a nu dezminți. Apoi, după 
terminarea facultății sper să 
joc vreo doi ani în Franța. 
Și încă o dorință. Băiețelul 
meu, in vîrstă de 3 ani, deo
camdată. să debuteze peste 
15 în națională Bineînțeles 
tot la rugby...

— O ultimă întrebare : De 
ce ți se spune „Capone" ?

— Sînt viclean în joc, îmi 
place mult lupta contra im
previzibilului. Sint rău, dar 
spre deosebire de „origina
lul" Capone, cred că in înțe
lesul bun al cuvîntului.

V. TEODO11ESCU

Am nevoie de 
Barajul va fi 

aș obține, spre 
și a „crește" la 
unei echipe ca- 

indisciplina,

gindurile 
noastre ne sint acaparate de 
...litera C. Nu vom dezminți 
așteptările !

— Succes, nea Emile I
— Mulțumesc !

nii auxiliare turismului 
loace și căi de comunicații, 
construcții de teatre, cinema
tografe, muzee, întrețineri de 
monumente diverse, linii tele
fonice, rețele electrice, hote
luri, moteluri și camping-uri, 
magazine.

Fără îndoială, alocațiile con
siderabile au determinat creș
terea bazei materiale a turis
mului. La începutul acestui an, 
de pildă, țara noastră dispu
ne de circa un sfert de milion 
de locuri pentru cazarea turiș
tilor, pe fiecare serie datorită 
extinderii noilor stațiuni bal
neare de pe litoral și reacti- 
vizării unor stațiuni balneo
climaterice montane sau cu 
specific curativ mai vechi. In 
același capitol se înscrie rea
lizarea de noi hoteluri, mote
luri, hanuri, camping-uri, caba
ne, restaurante, baruri, piscine, 
patinoare artificiale, pirtii de 
schii, terenuri și clădiri de a- 
grement, teleferice amplasate 
in diverse localități și zone tu
ristice.

Proiectele anului in caie am 
pășit sint îndrăznețe, realiza
rea lor constituind o treaptă 
superioară in direcția organi
zării turismului pe baze mo
derne. Potrivit planurilor, in 
cursul anului 1972, capacitatea 
de cazare pentru turism se va 
mări cu incă 11 000 de locuri, 

care mai mult de jumă-

tale pe litoral. Vor intra in 
funcțiune noi hoteluri la Alba 
lulia, Covasna, Deva, Sf. 
Gheorghe, Tg. Mureș, Sighet, 
Stanicul Moldovei, Tirgoviște, 
Ploiești, Rm. Vilcea, Focșani, 
Vatra Dornei, precum și o serie 
de moteluri. La acestea se vor 
adăuga diverse dotări vizind 
buna servire a turismului. Tot 
anul atesta se deschid șan
tierele unor numeroase hote-

luri la București, Herculane, 
Sovata, Băile Felix, Călimă- 
nești și Covasna. Există, de a- 
semenea, preocupări pentru 
transformarea unor vechi sta
țiuni montane, ca Sinaia și 
Predeal, in centre turistice per
manente, precum și construi
rea unor localități turistice mo
derne la Bilea, Voineasa și Vi
dra, cu specific 
ramures, Nordul

alpin, in Ma- 
Moldovei, Por-

țile de Fier și Delta Dunării.
Anul 1972 se caracterizează 

prin efortul susținut de diver
sificare și perfecționare a ba
zei noastre turistice. El oferă, 
evident, perspectiva unei noi 
ascensiuni a acestei ramuri a 
economiei noastre naționale, 
cu implicații atit de largi și 
directe asupra educației ma
selor și nivelului lor de cu
noaștere.

Cabana „Pietrele1

— Retezat.
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St ea a roșu

Mo, aici noua centrată 
telefonică lonea /...

In li gutui.i cu faptul câ locuitorii din Lonea, al doilea 
i-omponcnt t a măi ime al orașului Pclrila, vor beneficiu de 
nmm înainte de serviciile noii centrale telefonice instnlate 
in localitate, si pentru valorificarea în întregime a acestor 
servirii, considerăm oportună și necesară discuția, pe care 
n ins'T.im in < c> : nuarc, in nulrul ..treia tovarășul Marin 
BA1.AN, șeful Oficiului de postă și telecomunicații Petro 
șani ne-a dat unele detalii utile, mai ales, pentru noii abo
nați telefoniei. Am început discuția cu...

— Ce ne ptiiefi relalo, in 
primul rind, despre ceea ce 
o/erfi ,în plus' noua insta
lație dc telecomunicații fn 
comparație cu cea exist,n'ă 
la Lonea piuă acum .*’

— Fiind vorba de o insta
lație modernă dc producție ro
mânească. noua centrală telefo
nică cu tare a fost dotat O- 
ficiul P.T.T.R. Lonea. in mod 
' vidcnl. aduce o seamă de mo
dificări calitative in ceea ce 
privește capacitatea de servi
re a populației, munca perso
nalului care o exploatează iii 
și cu privire la modul de rea
lizări' și calitatea convorbirilor.

— Referiți-vă, vă rugăm, 
Iu detaliile care lămuresc a- 
cesle modificări calitative.

— In primul rină, evidențiez 
faptul că s-a obținut o triplare 
n capacității pc care o putem 
oferi abonaților. Dacă pină a- 
cum erau posibilități să avem 
doar un număr dc 30 de abo
nați — in raport cu liniile de 
«are dispuneam —. și această 
situație dăinuie de aproape 20 
de ani, in prezent dispunem 
de 100 dc linii, deci dc posibi
litatea de a spori numărul a- 
benaților telefonici din Lonea 
iu incă 70.

Au intervenit, apoi, imbună- 
iățiri și in privința sistemului 
de exploatare, in condițiile de 
muncă ale personalului ce lu
crează aici. Au fost înlăturate 
toate greutățile pe care le in- 

Uîmpinau telefonistele in acti
vitatea de deservire a abona
ților și a populației. Astfel, ele 
nu acum posibilitatea să răs
pundă la circuite cu mai multă 
promptitudine ncmaiîmpicdicin- 
du-le diversele manevre pe ca
re le făceau la vechea centrală.

Noua instalație cstc’dc lip pu
pitru.

S-a îmbunătățit, de aseme
nea. audiția pe circuite intru- 
< it alimentarea noii centrale se 
Tai e in sistemul B.t . (baterie 
centrală), față dc vechiul pro
ud eu — B.L. (baterie locală, la 
fiecare circuit) tare impunea o 
scamă de manevre greoaie. A- 
pclurile dc la abonați se rea
lizează în prezent prin simpla 
ridicare a receptorului, elimi- 
nindu-se vechiul sistem cînd a- 
bonații trebuiau să invirteasiâ 
dc cîteva ori acele rudimentare 
inductoare. Aș adăuga, in în
cheierea acestei idei, că la 
si himbarea in mai bine a con
dițiilor de muncă alo persona
lului Oficiului I’.T.T.R. Lonea 
tare exploatează noua centrală 
telefonică semiautomată a con
tribuit și amenajarea unui lo
cal mai corespunzător in care 
aceasta a fost montată.

— Ce probleme mai tre
buie rezolvate fn continua
re pentru ca lonenii să poa
tă beneficia in mod cores
punzător de avantajele ofe
rite de noua instalație dc te
lecomunicație ?

— Abonații mai vechi, și in 
general populația, vor benefi
cia imediat dc aceste avantaje 
in mod gratuit. O problemă le
gată de realizarea atit a inte
reselor noastre, ale Oficiului de 
poștă și telecomunicație, cit și 
ale populației, pe care va tre
bui s-o rezolvăm în continuare 
o constituie realizarea număru
lui dc abonați corespunzător ca
pacității noii instalații. Pot să 
afirm că in ce ne privește pe 
noi. poșta, avem posibilități ma
teriale si forțele de muncă ne
cesare pentru a onora solici
tările. Avem deja un număr de 
cereri noi de instalare de te

lefoane la locuințe și la unele 
întreprinderi și instituții. Aces
te cereri noi nu acoperă insă 
c apacitatea de care dispunem in 
prezent, existind posibilități 
pentru a satisface un număr 
sporit de solicitări. Dc aceea, 
Oficiul dc poștă din Lonea pri
mește cereri de instalare dc te
lefoane și, țin să precizez că 
ele vor fi onorate, pc cit po
sibil, in ordinea depunerii și 
avind în vedere condițiile ofe
rite de aria rețelei telefonice 
din localitate, de posibilitățile 
de extindere a acesteia in viitor.

Aici, după mulțumirile dc ri
goare. discuția noastră cu șe
ful Oficiului dc. poștă și teleco
municații din Petroșani a luat 
sfirșil. Parcă simțim necesita
tea dc a o întregi relevind că 
noua centrală telefonică semi
automată constituie o prezență 
cu multiple semnificații sociale 
In peisajul nou al localității 
Lonea. un nou pas spre progres 
și civilizație înregistrat aici.

Discuție consemnată de 
T. ȚAȚARCA

NOTĂ

tit de acest lucru, dc textul ți
nui fost șlagăr adică, locatarii 
blocului nr. 28 de pe strada 
Unirii din Petroșani. Cum? 
Intr-o zi am fost vizitați la re
dacție de cițiva dintre locata
rii blocului susainintit. .Tova
răși — ni s-a spus — v-am tri
mis o sesizare la redacție, in 
care vă solicitam ajutorul, in
tervenția la cei in drept, pen
tru soluționarea unei probleme 
dc marc importanță pentru noi. 
Știți, e vorba despre blocul a- 
cela din cartierul Aeroport, in 
care locuiesc o scrie de cetă
țeni frustrați de un drept ele
mentar : dc a face baie. Vă a- 
mintiți ? Blocul nostru s-a dat 
in folosință in două etape. In 
prima, apartamentele reparti
zate au fost — firesc — înzes-

/S

Însoțind deputatul 
în mijlocul cetățenilor
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(Urmare din pag. 1) 

venit din săpaturi, astupiiid 
astfel groapa Jăcută de ape
le Jiului dezlănțuit. Un bul
dozer a nivelat terenul, re- 
dindu-i înfățișarea de altăda
tă. Piriul Boțonilor a fost 
„domolit" prin cîteva stăvi- 
lare iar malurile lui con
solidate cu șine și prefabri
cate. Cărarea pe unde tre
ceau înainte localnicii acum 
s-a transformat in drum pen
tru circulația pietonală.

In intersecție era necesar 
un pod și cetățenii l-au con
struit o dată cu amenajarea 
drumului. Unii, dintre cei 
care aveau gardurile prea 
aproape de marginea pin
ului, n-au fost încintați au
zind că trebuie să Ie ,alini
eze" după cerințele urba
nismului. Ziceau că nu re
nunță la teren. Cînd au vă
zut, insă, că majoritatea gos
podarilor ascultă de sfaturi
le deputatului, n-au mai aș
teptat alte invitații. Și EFE
MER B1RO. ajutat de 1OAN 
ZGURA FRANCISC AIJM- 
PESCU, IOAN SĂ RD AN, 
DAN BOȚ A. IOSIF DARA- 
DICS și împreună cu uiți ce
tățeni, au continuat să „ac
ționeze" pe .piriu in sus". A- 
cum, un drum bun. pe care 
pot circula și căruțele, se în
tinde de jos, din cartier, 
pină la cea mai îndepărtată 
casă de pe văgăuna piriului. 
Am străbătut acest drum 
disculind cu oamenii despre 
ceea ce mai trebuie făcut

pentru a deveni și mai bun 
decit este.

Pe malul Jiului, în locul 
unde, cu ani în urmă apele 
au săpat pămintul, s-au mon
tat 18 cășițe metalice um
plute cu piatră pentru a 
stăvili valurile și a consoli
da umplutura de pămînt. 
Au muncit și aici, alături de 
deputat, alți oameni cu tra
gere de inimă și spirit cetă
țenesc. Printre aceștia se af
lau IOSIF TODEA. FRANCISC 
PAȘCA, TEODOR HOF
FMAN, IOAN OCTAVIAN, 
GI.IGOR BRINZAN. GHEOR- 
GHE IOVAN. Toți au în
țeles necesitatea efortului 
comun pentru refacerea car
tierului in care locuiesc.

Deputatul s-a apropiat de 
fiecare cetățean cu încredere 
și stimă. Aducindu-le la cu
noștință măsurile luate de 
organele locale de partid și 
de stat pentru înlăturarea 
urmărilor inundațiilor, ex- 
plicind pe înțelesul lor sar
cinile ce revin in această di
recție. Elemer Biro, a ciști- 
gat dragostea și stima ale
gătorilor. Avind in perma
nență o conduită corespun
zătoare înaltei calități de 
reprezentant al cetățenilor, 
deputatul din Boțoni iși des
fășoară munca în strinsă le
gătură cu oamenii, intere- 
sindu-se de nevoile lor, de 
rezolvarea cererilor lor. Fiind 
sprijinit de Comitetul execu
tiv, de conducerile unor uni
tăți economice și întreprin
deri (E.M. Dilja, U.U.M.P., 
T.C.M.M. și Grupul de con

strucții al T.C.H.) multe 
din cele mai dificile proble
me de pină acum ale cartie
rului au fost rezolvate in 
folosul cetățenilor.

Ce vor face in continuare 
locuitorii din Boțoni, in gos
podărirea cartierului și re
zolvarea treburilor obștești ?

In primă urgență — ne spu
neau losif Todea și Francisc 
Alimpescu — trebuie plan
tați doi-trei stil pi pentru re
facerea rețelei electrice dis
trusă de inundații și să re
construim drumul carosabil. 
Apoi, este necesară extinde
rea conductei de apă pota
bilă in cartier pentru ca ce
tățenii să nu mai care cu 
gălețile apa de la distanțe 
mari de cca. 200 m. Celelalte 
probleme gospodărești le 
mai rezolvăm noi — spune 
Francisc Pașca *- numai în
diguirea Jiului nu o putem 
face singuri, numai prin 
muncă patriotică. Este o lu
crare grea, dar foarte nece
sară și Consiliul popular al 
municipiului ar trebui să ur
genteze executarea ei. Noi 
am suferit destul din cauza 
Jiului, așa că trebuie „obli
gat" să curgă numai pe al
bia lui, pentru a nu mai ru
pe de la „noi" nimic.

Cuvintele acestea ale cetă
țenilor din cartier, sublinia
ză concluzia unei experiențe 
de viață, dar și dorința în
făptuirii unui deziderat, pc 
care oamenii l-au exprimat 
de fiecare dată cînd deputa
tul a venit în mijlocul lor...
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trate cu vane de baie, in cea 
de a doua, restul apartamente
lor, in care nc-am instalat noi, 
nu erau prevăzute cu acest ele
mentar atribut al confortului. 
De ce ? Unde e echitatea ? Și. 
cel puțin, dacă am plăti mai 
...lesne ! Dar... baie nu putem 
să facem,... copii avem, rufe 
există... Ce facem ?!" __

Intr-adevăr — transmitem și 
noi, mai departe, întrebarea 
celor indrituiți s-o rezolve — 
ce facem, tovarăși, nu sîntem 
in stare să rezolvăm favorabil 
o cerință — repetată — a unor 
oameni, care plătesc o oareca
re sumă pentru un confort 
complet nu înjumătățit ?

Sâ-i zicem — deși e intr-un 
fe] neverosimilă ipoteza — că. 
Ia început a fost o simplă... o- 
misiune. Dar. cînd totuși după 
multe insistențe pentru reîm
prospătarea memoriei, omisiu
nea îmbracă haina rece a to
talei amnezii, ce • ..argumente** 
ar mai putea pleda in defavoa
rea faptului că, pe undeva, ci
neva adoră melodia Margaretei 
Pislaru...

Dorim un răspuns. Urgent !

s

informatici utilitară

1946 — I’rockimarea Repu
blicii Populare Albania: 1962 

Proclamarea nden
Ciadului.

mergem
♦ Teatrul dc
■ Iui** - zi liberă. CINEMA

TOGRAFE. PETROȘANI 7 
Noiembrie — Voi sări din 
nou peste băltoace; Rcpubli-

— Prea tîrziu.

♦ Casa «le cultură I’etro- 
ni. La ora 19, Centenarul 

pictorului român Theodor 
Pal lady.

ODIHNA ȘI TRATA
MENT PRIN F.H.R.T.

PETROȘANI
Filiala dc hoteluri, restau

rante și turism Petroșani a 
pus în.vînzare biletele dc o- 
dihnă și tratament pcnlru tri
mestrul I a. c. Celor intere
sați li se oferă posibilitatea 
dc a se odihni ori de a se 
trata în următoarele stațiuni, 
perioade și condiții : 12 zile 
de odihnă la Bușteni, cu în
cepere din 6 februarie, con
fort II — 450 lei: cîte 18 zile 
tratament: la Olăncști (data 
începerii seriei) — 15 februa
rie, confort 1 — 749 lei; 
Slănicul Moldovei. 25 martie 
confort II — 671 lei: Sovata, 
31 martie, confort II — 586 
lei: Herculane, 18 ianuarie și 
2 februarie, confort II — 662 
lei; Băile Felix, 14 ianuarie, 
29 ianuarie și 4 februarie, 
confort II — 662 lei: Băile 
Felix, 16 și 24 februarie și 6 
martie, confort II — 756 lei: 
Băile 1 Mai, 7 martie, confort 
I — 662 lei; Govora, 21 fe
bruarie, confort H — 809 lei 
și Bazna, 14 martie, confort 

530 lei.

ARTICOLE SPORTI\ E
DE SEZON

La magazinul de articole 
sportive «lin Petroșani, Piața 
Victoriei, a sosit

I_.
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SECVENȚE CULTURALE
G Filiala Uniunii artiștilor 

plastici din Petroșani a fost re
prezentată in 1971 la salonul 
de grafică de la Galați prin 
lucrările semnate de V. Silvesz- 
ter .și I. Mathyuș. $ In clădi
rea complet renovată a fostu
lui consiliu popular din Is- 
croni s-a deschis, căminul cul
tural din localitate cu spații a- 
decvale activităților cultural- 
educative. La casă nouă, urări 
noi ! G Școala populară de artă 
din Petroșani a deschis în zi
ua de 2 ianuarie o expoziție 
cu lucrările elevilor săi. Remar
căm compozițiile lui V. Dulepa, 
I. Pfeiffer, 1. Barbu, P. Beke. 
I. Ilornak. Expoziția este des
chisă pină in ziua de 9 ianua
rie a. c._ zilnic între orele 10 — 
19.

apreciabil dc perechi d 
eanci, «Ic mărimi cuprinse i 
Irc numerele 42—44, pcnlru 
amatorii de schi. (Deși am in
sistat, nu ni s-au «lat explica
ții plauzibile «Ic ce anume 
nu s-au adus și numere mai 
mici). Magazinul oferă, «Ic a- 
scmcnca, amatorilor trei ca
tegorii «Ic schiuri de produc
ție românească, la prețuri cu
prinse intre 814—894 Ici și le
gături _Mcs(a~ și „Oberhof-S** 
cu 170 și, respectiv, 85 Ici, 
bețe metalice pentru schiuri, 
o variată gamă dc pulovere 
«lin PNA și alte articole utile 
pentru cei care practică spor
turile dc iarnă.

4» I'etroșani : nr. 15, str. 
Republicii nr. 60, deschisă hi- 
Irc «jrelc 7—22; duminică — 
între orele 14—20; nr. 14 — 
(’artier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30; duminică 
între orele 8—13; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele «le 
Juni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și sîmbătă între orele 
7.30—12.30; 16,00—19,00.

TELEFOANE UTILE

Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul de 
urgență Petroșani — 1313;
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220, interi

MARȚI 11 IANUARIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; <5,30 Gim
nastică; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier. Spori: 7.45 
Sfatul medicului; 8,00 Suma
rul presei: 8,08 Matineu mu
zical; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia 
proferată; 9,00 Buletin de 
știri: 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare):
9.30 Atlas cultural: 10.00 Bu
letin de știri: 10,05 Itinerar 
folcloric muzical; 10,30 Selec- 
țiuni din opereta „Saltimban
cii" de Louis Ganne: 11,00 
Buletin de știri: 11,05 Muzică 
de estradă; 11,40 Prelucrări 
corale: 12,00 Recitalul zilei; 
12,15 Arii din opere; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 A- 
vanpremieră cotidiană: 13,27 
Cintecul e pretutindeni: 14,00 
Compozitorul săptămînii: 14,41 
Cînlă Ion Duca. Petru Pctrușc

, 15,00 Bu
letin de știri; 15.05 Pagini din 
open tn „Veroniquc** de Mcs- 
sager. 1.1,20 „Poemul muncii 
înfrățiți" de Wilhelm Berger; 
15,40 Pagini vocale și orche- 
trale din muzica de estrada; 
16,00 Radiojurnal. 16,15 Suc
cese cu Anda Călugărciinu și 
John Rowles; 1(5,33 Uintcci le 
noastre: 16,50 Publicitate ra
dio: 17,00 Hadiocnciclopcdic 
pentru tineret; 17,30 Concert 
de muzică populară; 18,00 Ci
rcle scrii: 20,00 Tableta dc 
scara: 20,03 Zece melodii pre
ferate; 20,40 l.i microfon, An
gela Moldovan; 20,35 Știința 
la zi; 21,00 Revista șlagăre
lor 21,30 Bijuterii muzicali-; 
22,00 Radiojurnal. Bulei in 
meteorologa 
Concert dc 
mont poeții1; 
«Ic scară (ct 
Buletin dc știri: o.o: 
truda nocturna.

PROGRAMUL II : 6,00—8,05 
Program muzical dc diminea
ță; 6,05 Buletin de știri; 7,00 
Radiojurnal; 8,05 Tot înainte; 
11,20 Mai i interpreți; 9,00 Ma
drigale: 9,13 Pagini din Opc - 
rețele lui Paul Abraham; 9,30 
Buletin dc știri; 9,33 Cînlă 
Marian Manea, Ana Munlca- 
nu .și Dumitru Potoroacă; 
10,00 Fragmente din opera 
„Vivi" de Franco Manino;
10.30 Interpreți de muzică u- 

11,00 Prelucrări de 
11.30 Tineri soliști la

microfon; 11,55 Știința la />: 
12,00 Buletin de știri: 12.03 
Avanpremieră cotidiană: 12.15 
Muzică instrumentală: 12,30 
Din țările socialiste. Emisiu
ne de la Moscova; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Varietăți mu
zicale; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 La fîntîna dorului — 
cîntecc populare: 14,30 Memo
ria pămîntului românesc; 15,00 
Melodii de George Grigoriu;
1.5.30 Din muzica popo: rrlor; 
1-5,45 l ucrări pentru fanfară; 
Ui,mi Radiojurnal. Ihik tin 
mclco-rulif i: 16,15 Oaspeți ai 
sălilor noastre de concert; 
16,55 Sfatul medicului; 17,00 
Buletin de știri: 17,05 Orches
tra de muzică populară ..Doi
na Olteniei" din Craiova;
17.30 Emisiune culturală; 17,50 
Discul în foileton: 18,00 Pu
blicitate radio: 18,20 Pablo 
Casals iși povestește viața: 
19,00 Buletin de știri: 19,05 
Melodii dc estradă; 19,30 E- 
diție radiofonică Ion Luca 
Caragiale; 19,50 Noapte bună, 
copii !; 20,00 Mic dicționar 
de operă; 20,30 Radiosimpo- 
zion; 20,50 Formația Hoote
nanny Singers; 21,00 Buletin 
de știri: 21.05 Discul nr. 4 
din scria „Istoria muzicii în 
exemple"; 21,30 Atențiune pă
rinți !; 21,50 Melodii populare: 
22,00 Cîntecc: 22,30 Dezbateri 
culturale; 22,50 Muzică ușoa
ră: 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Formații românești de

muzică de camera; 2-1,40 S< 
lecțiuni din opereta .Silvia" 
de Kalm.m; 0,10 Concert pen
tru orchestră de Marțian Ne
grea; Buletin

IANI ARIE

9,00—10,00 Tcleșcoalfi : Sem
nificația istorică a pri
mului document al lim
bii române scrise. Feno
mene moleculare. Func
ția «le analiză a creie
rului,

18,101 Enciclopedic pentru ș« 
lari.

18.30 Revista literară TV.
19.00 Breviar juridic. Obliga

țiile cetățenilor cu pri
vire la respectorca și 
îngrijirea avutului ob
ștesc. Consecințele ce 
decurg din nerespecta- 
rco acestor obligații. 
I’oșta emisiunii. Răspun
suri la scrisorile tele
spectatorilor în dome
niul relațiilor civile, 
locații, pensii.
„Cetățean — familie — 
societate". Posibilitățile 
egale de sancționare a 
persoanelor care folo
sesc în mod abuziv 
drepturile procesuale.

19.15 Publicitate.
19,20 I 001 dc seri

tarile lui Bobo1
19.30 Telejurnalul «Ic seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Scară dc teatru : 

nul blindat" de Vsevo
lod Ivanov. Premieră 
TV.

22,05 Itinerar albanez.
22,25 Cintă orchestra 

Anthony.
22,45 Telejurnalul «Ic noapte.

Ieri, temperatura maximi 
la Petroșani a fost de 10 
grade iar la Paring de 3 gra
de. Minimele au fost de zero 
grade și, respectiv, minus 2 
grade.

Stratul de zăpadă 
Paring : 28 cm.

In următoarele 24 de ore : 
Vreme închisă și umedă cu 
cerul mai mult acoperit.
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Răspundem
• NICOLINA POP. Bărbă- 

teni. Cuantumul ajutorului 
pentru sarcină și lehuzic, a- 
cordat salariatelor, este în func
ție de vechimea neîntreruptă 
în muncă și anume : 90 la sută 
din salariul tarifar la o vechi
me de peste 12 luni, 70 Ia su
tă. la vechimea de la 6 la 12 
luni și 50 la sută la vechimea 
pînă la 6 luni. întrucît din scri
soarea dv. rezultă că aveți o 
vechime în muncă de 8 luni, 
aveți dreptul la un ajutor de 
maternitate de 70 la sută din 
salariul tarifar.

• N.P Exploatarea minieră, 
Lupeni. Avind în vedere ca
litatea părinților dv. de pen
sionari, se pot adresa Agenției 
C.E.C. Turnu Severin, de un
de pot primi toate informațiile 
privind condițiile în care se 
acordă creditele de stat pentru 
construirea de locuințe -propri
etate personală în mediul ru-

cititorilor
ral. Dv. în calitatea de salariat 
al E. M. Lupeni, nu puteți be
neficia de credit pentru con
struirea de locuință proprietate 
personală în comuna Vercioro- 
va, întrucît acesta se acordă 
numai salăriaților care au lo
cul dc muncă în orașe mari 
și domiciliază în jurul acestor 
orașe.

• GRIGORE LAzARUC, 
Lonea. Pentru a putea benefi
cia de ajutorul de stat, acordat 
acelora care nu întrunesc con
dițiile de pensionare, este ne
voie de o vechime în muncă 
dc cel puțin 5 ani.

ANUNȚ
Centrul de recoltare și conser
vare a sîngelui din Petroșani, cu 

sediul în str. Cloșca nr. 2 
execută determinarea grupelor sanguine la 
populație, zilnic între orele 14—19.

Solicitanții se vor prezenta cu buletinul de 
identitate.

HSII din ȚARĂ
întreprindere nouă

In județul Suceava a luat fi
ință o întreprindere intercoope- 
ratislă de construcții și mon
taj care execută in mediul să
tesc magazii, construcții zooteh
nice și alte obiective. In 62 de 
cooperative agricole iși desfă
șoară activitatea sectoare de 
construcții, iar in multe altele 
funcționează secții de prelucra
re a lemnului, produselor ;-gro 
alimentare, precum și secții de 
artizanat.

Noi produse 
în fabricație

întreprinderile ieșene au in
ii odus zilele acestea în fabrica
ție noi produse. La Uzina dc 
repara’ii auto au intrat in fa
bricație trei tipuri de contci- 
nere de 20 tone, destinate trans
portului de mărfuri, la Combi
natul de exploatare și indus
trializare a lemnului a început 
producția unei sufragerii rusti
ce și a două noi tipuri de bi
blioteci, iar la Fabrica ..Țesă
tura" au fost create țesături din 
bumbac în amestec cu poli ester i, 
produse cu caracteristici calita
tive îmbunătățite.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

nente ale unor complexe meca
nizate miniere, urmind ca in
tr-un viitor nu prea îndepăr
tat să trecem la fabricarea com
pletă a acestor moderne utilaje. 
Avind in vedere prețioasele in
dicații <le la nivel central, in 
1972 vom încerca acoperirea, pe 
cil posibil, și a necesarului de 
grinzi articulate, pină in pre
zent obținute cu apreciabile e- 
forturi valutare pentru satisfa
cerea cerințelor industriei mi
niere românești.

— Observăm că problema ar
mării locurilor de muncă din 
subteran constituie un impor
tant .capitol" al activității co
lectivului dv. Ce sarcini revin 
uzinei în acest domeniu ?

— Desigur, problema extin
derii susținerii metalice ne 
preocupă intens. Chiar doream 
să menționez și creșterile pre- 
văz.ute producției de armături 
metalice, e adevărat, cu numai 
5 la sulă, dar cu o considera
bilă diversificare a produselor 
de acest gen : clemente moder
ne de susținere pentru galerii, 
elemente de susținere speciale, 
bandaje metalice etc.

In uzina pelroșăneană 
pentru foarte multe produse se 
semnează .actul de naștere- In 
secția de construcții metalice. 
Puteți să ne prezentați cîteva 
din preocupările existente în a- 
ceastă secție ?

— Și aici, in noul an, accen
tul se pune pe diversificarea 
produselor prin selecționarea 
celor mai complexe confecții 
ea : funiculare și telescaune. di
ferite utilaje pentru preparați!.

componente metalice ale insta
lațiilor montate de T.C.M.M.

— In cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani a fost înființat 
un serviciu care urmărește în 
mod direct producerea pieselor 
de schimb pentru utilaje mi
niere. Există recomandări ca 
majoritatea acestora să fie rea
lizate în ateliere proprii ex
ploatărilor, unele urmind să se 
specializeze chiar in produce-

U.U.M.P, chemării de a intro
duce în unitățile C.C.P. elemen
te de automatizare, echipamen
tul cel mai modern menit să 
asigure o substanțială creștere 
a productivității muncii, pre
cum și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în subteran ?

— Paralel cu cele arătate an
terior, in anul 1972 colectivul 
U.l .M.P. î.și propune să lăr
gească sfera dc preocupări in

DlVEttSlHCAftEA
PRODUSELOR

rea în scrie a sortimentelor mai 
des utilizate. In acest conte.'.!, 
veți reduce producția pieselor 
de schimb ?

— Nu, dimpotrivă, starea ac
tuală a atelierelor de la exploa
tări ne obligă, contrar aș.eptâ- 
rilor, să prevalăm o creștere 
de 47 la sută și la „capitolul** 
pieselor de schimb, avîn<lu-se 
hi vedere necesarul impus de 
asimilarea utilajelor achizițio
nate din import.

— Dc cit va timp, se vorbeș
te tot mai mult dc automatiza
re în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Va răspunde

domeniul realizării unor noi c- 
lementc de automatizare in mi
nerit. Dacă anul 1971 a însem
nat începutul unor asemenea 
preocupări, anul 1972 va in- 
semna pentru U.U.M.P. intensi
ficarea preocupărilor de a se 
realiza sortimente noi. Spre c- 
xcmplificare, față dc un număr 
dc 8 lipodimensiuni <le clemen
te <lc automatizare realizate in 
fază de prototip și serie O, in 
anul care a trecut, in urmăloa- 
relc luni se evaluează o lărgire 
a gamei la cca. 20 dc tipuri de 
clemente complexe <le automa
tizare (aparate «le structură c-

lectronică) pentru comandă, 
control și semnalizare, cum ar 
fi : stabilizatoare «le tensiune, 
aparate pentru verificarea re
zistenței de izolație a rețelelor 
dc iluminat, releele de rezisten
ță pentru controlul nivelului 
cărbunelui, instalații «le auto
matizare a transportului ș. a.

— O ultimă întrebare : Ce 
veți întreprinde pentru a fina
liza cu succes sarcinile care vă 
stau în față ?

— Pentru realizarea tuturor 
obiectivelor mai sus amintite, 
colectivul uzinei iși propune să 
lucreze in noul an mai bine ca 
pină in prezent, aplicînd o se
ric dc măsuri tehnico-organiza- 
loricc, avind ca pirghii princi
pale autodotarca și mica meca
nizare. Se prevede creșterea 
disciplinei tehnice pentru a 
spori productivitatea muncii, se
va asigura o mai bună încăr
care a schimburilor, urmind să 
revitalizăm schimburile II și III, 
va crește indicele dc utilizare 
□ mașini lor-unelte. In această 
direcție, un ajutor deosebit «le 
prețios, il primim din partea 
comitetului de partid din în
treprindere, «lin partea tuturor 
comuniștilor. La propunerea a- 
ccstora a fost posibilă adopta
rea unor măsuri concrete ca
pabile să asigure depășirea sar
cinilor de plan pe 1972, și ele 
superioare, la rindul lor, celor 
din 1971, cu 9,4 la sută, la pro
ducția marfă și cu 14,1 la sută 
la producția globală.

Avem o bună tradiție a hăr
niciei muncitorilor noștri. Do
rim să o reconfirmăm in cel 
de-al doilea un al cincinulului 
aitual.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
| Atrage atenția locatarilor de la 

blocurile turn să respecte cu stric
tețe instrucțiunile și regulile de pro-

I tecție în ceea ce privește folosirea 
| ascensoarelor, în scopul evitării ac- 
| cidentelor.

Eventualele accidente se produc, 
îndeosebi, din următoarele cauze : 

| ♦ Se folosește ascensorul cu o în
cărcătură de peste 320 kg.

Nu sînt închise toate ușile de 
la nivelele etajelor în timpul func
ționării ascensorului; se deschid u- 
șile în mod abuziv.

♦ Se apasă pe butonul de coman
dă în timpul funcționării, ignorîn- 

| du-se semnalele de manipulare în 
| acest sens.

I________________________

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

♦ Există cazuri cînd ascensorul
nu e luminat și totuși se întrebuin- ■ 
țează.

Se deschid ușile ascensorului 
înainte de oprire.

♦ Sînt cazuri cînd se deschid | 
ușile de la nivele pe dinafară cu | 
chei ce le posedă unii locatari în 
mod ilegal.

Respectînd regulile de funcționa
re ale ascensoarelor evitați even
tualele accidente.

Cei care dețin și întrebuințează 
chei pentru deschiderea ușilor as- 
censoarelor sînt pasibili de sanc
țiuni.



4
MARȚI II IANUARIE 1972

Un interviu televizat 
al secretarului general 

al O. N. U.
NEW YORK 10 (Agerpres). 

- Sc.. rotarul general al O.N.U , 
Kurt Waldheim, a declarat. în 
cadrul unui interviu Kiev: at. 
că baza oricărei reglementări 
a crizei din Orientul Apropiat 
rămîne rezoluția Gonslliului de 
Securit ’le din noiembrie 1967. 
Waldheim a arătat că va exa
mina, împreună cu reprezen
tantul său special pentru Ori
entul Apropiat, Gunnar Jar
ring. posibilitățile relufirii con
tactelor diplomatice in vederea 
depășirii impasului. El a men
ționat. în context, că este gata 
să meargă „indiferent unde, 
dacă acest lucru se va dovedi

util**, și cft arc „unele idei noi 
privind modalitățile de facili
tare a unei soluții politice*.

In cursul Interviului, Kurt 
Waldheim a susținut ideea „u- 
nei diplomații preventive, me
nite să -evite declanșarea con
flictelor in lume* El și-a ex
primat intenția de a folosi din 
plin posibilitățile pe care le are 
secretarul general al O.N.U. 
„de a-și oferi bunele oficii în 
scopul evitării crizelor șl răz
boaielor. Secretarul general al 
O.N.U — a menționat Wald
heim — nu trebuie să aștepte 
izbucnirea crizelor pentru a 
încerca rezolvarea lor1'.

BEIRUT 10 (Agerpres). — 
ha Beirut s-au încheiat lucrări
le celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Comunist Liba
nez.

Congresul a adoptat o serie 
de documente politice în pro
blemele examinate. între care 
rezoluția pe marginea raportu
lui de activitate a C.C. al P.G. 
Libanez, rezoluția cu privire la 
situația din Indochina, precum 
și o rezoluție în problema pa
lestiniană.

In ultima zi a lucrărilor, Con
gresul a ales noile organe de 
conducere 1 secretar general al

G.G. al P.G. Libanez a fost re
ales Nikola Șaoui.

La lucrările Congresului au 
participat delegații ale unor 
partide comuniste și muncito
rești : a luat parte o delegație 
a C.C. a] P.C.R., formată din 
tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Vasile Marin, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar ol 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.

Cuvântul de închidere a fost 
rostit de Nikola Șaoui.

HANOI

Primirea de către Fam Van 
Dong a ambasadorului român,

Tudor Zamfira

CHILE

Delegațiile partidelor
comuniste și muncitorești 
primite de Luis Figueroa

SANTIAGO DE CHILE 10. — 
Corespondentul Agerpres. Eugen 
Pop, transmite : Delegațiile 
partidelor comuniste și munci
torești care au participat la 
manifestările consacrate semi
centenarului Partidului Comu
nist din Chile au avut o întâl
nire cu Luis Figueroa, preșe
dintele Centralei Unice a Mun
citorilor (C.U.T.), și cu alți con
ducători ai acesteia. A partici-

Hubert Humphrey

pat delegația Partidului Comu
nist Român, formată din tova
rășii Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.

Luis Figueroa a vorbit oas
peților despre activitățile mul
tiple desfășurate de sindicate
le afiliate acestei organizații, 
cea mai mare și mai importan
tă din țară, și a expus, de a- 
semenea, condițiile care se cre
ează în prezent pentru o tot 
mai largă participare a oameni
lor muncii chilieni la organiza
rea, planificarea și conducerea 
economiei.

Geneva

Reuniunea
O.P.E.C

GENEVA 10 (Agerpres). — 
Luni s-a deschis la Geneva o 
reuniune comună a reprezen
tanților celor 11 state membre 
ale Organizațiilor Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.) 
cu cei ai companiilor petroliere 
occidentale. Țările exportatoare 
de petrol, în special cele din 
regiunea Golfului Persic, au ce
rut — după cum precizează a- 
genția France Presse — majo
rarea prețurilor plătite pentru 
concesiunile petroliere acordate 
companiilor occidentale, pentru 
a compensa, astfel, pierderile 
suferite ca urmare a devalori
zării dolarului și a reevaluării 
altor monede occidentale.

Prima zi a negocierilor de la 
Geneva a fost consacrată unui 
amplu schimb de vederi asupra 
consecințelor reajustării mone
tare amintite. In esență, cere
rile țărilor membre alo 
O.P.E.C. se referă atît la des
păgubirile pentru pierderile în
registrate în perioada de fluc
tuație a dolarului (15 august 
1971— 15 ianuarie 1972), eva
luate la circa 400 milioane de 
dolari, cît și la achitarea luna
ră a unui adaos de 75 milioane 
dolari, pentru pierderile viitoa
re cauzate de devalorizarea do
larului. (Redcvențele plătite de 
companiile occidentale sînt cal
culate în dolari.)

Convorbirile vor fi reluate 
marți după-amiază, la nivel de 
experți.

și-a anunțat
candidatura

la președinția 
Statelor Unite

PH1LIDELPHIA 10 (Ager
pres). — Fostul vicepreședinte 
Hubert Humphrey, senator din 
Minnesota, și-a anunțat luni, 
în mod oficial, candidatura la 
președinția Statelor Unite. In
tr-o declarație, făcută unui grup 
de consilieri din Philadelphia, 
el a spus că va cere învestitura 
Partidului democrat pentru a- 
legerile prezidențiale progra
mate în toamna acestui an. A- 
nunțîndu-și decizia. Hubert 
Humphrey, a spus că își va 
desfășura campania electorală 
_pe tema încetării războiului 
din Vietnam și a retragerii 1- 
mediate a trupelor americane 
din Indochin3*.

Argumentindu-și hotărîrea de 
a-și anunța candidatura la Phi
ladelphia. Hubert Humphrey a 
spus că a ales acest oraș pen
tru că aici s-a semnat declara
ția de independență a Statelor 
Unite și că aici se va afla vi
itorul președinte in 1976. cînd 
va fi celebrat bicentenarul in
dependenței.

Hubert Humphrey a mai can
didai la învestitura partidu
lui democrat pentru această 
funcție în 1960. cînd a trebuit 
să cedeze în fața fostului pre
ședinte. John Kennedy, și în 
1968. cînd l-a înfruntat pe ac
tualul președinte. Richard 
Nixon, fiind învins la o mică 
diferență.

Greva minerilor
din Marea Britanie

• In disputa dintre 
Consiliul Național 
element nou

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Cea de-a doua zi a grevei ge
nerale a celor 280 000 de mineri 
din Marea Britanie — cea mai 
importantă acțiune grevistă din 
industria extractivă din 1926 și 
pină in prezent — nu a adus 
elemente noi în disputa dintre 
sindicatele de ramură și Consi
liul Național al Cărbunelui — 
N.C.B. (Național Coal Board). 
După cum s-a mai anunțat, ne
gocierile purtate timp de aproa
pe trei luni între reprezentanții 
muncitorilor și cei ai N.C.B., în 
vederea 'îmbunătățirii condițiilor 
de viață și de muncă, nu au 
dus la un rezultat acceptabil 
pentru mineri, care au declanșat 
duminică o grevă generală in 
sprijinul revendicărilor lor.

Surse guvernamentale din 
Londra apreciau luni că greva 
ar putea dura cel puțin o lună. 
Activitatea a fost întreruptă in 
toa'.c cele 289 de puțuri din 
minele de cărbuni.

Minerii sînt hotăriți să conti
nue acțiunea lor pină ce le vor 
fi satisfăcute cererile. Pe de 
altă parte, reprezentanți ai unor 
organizații sindicale ale altor 
sectoare de muncă din Marca 
Britanie și-au exprimat solida
ritatea cu minerii aflați în gre
vă.

Extinderea mișcării greviste
din Namibia

WINDHOEK 10 (Agerpres). 
— Mișcarea grevistă a munci
torilor africani din Namib. 
continuă să se extindă. Potrivit 
ultimelor știri transmise din 
capitala Namibiei, Windhoek, 
numărul greviștilor totalizează 
acum 13 000. Activitatea în mi
ne. precum și transporturile fe
roviare au fost paralizate.

După cum se arată într-o de
clarație a Organizației Popu
lare din Africa de Sud-Vest

(SWAPO), muncitorii africani 
au declarat grevă pentru a-și 
exprima protestul față de sis
temul contractelor pe care au
toritățile rasiste ii obligă să le 
semneze, exploatându-le mun
ca în schimbul unor salarii de 
mizerie. Mișcarea grevistă, su
bliniază declarația SWAPO, 
constituie, totodată, o formă de 
protest împotriva administră
rii ilegale a teritoriului Nami
biei de către guvernul rasist 
din Republica Sud-Africană.

sindicatele de ramură și 
al Cărbunelui — nici un

Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Marca Bri
tanic a adoptat o declarație prin 
care salută și sprijină greva ge
nerală a minerilor, in care se 
spune : „Chemăm pe toți mun
citorii din Anglia să-i sprijine 
pe mineri în lupta lor și cerem 
muncitorilor din trasporturi și 
din industria energetică să re
fuze să îndeplinească orice acți
uni care ar putea submina, in 
vreun fel, lupta minerilor**.

® Postul de radio Pathet 
Lao. citat de agenția China 
Nouă, a difuzat un comentariu 
in care se informează că avia
ția Statelor Unite a lansăt la 
17 decembrie, anul trecut, ga
ze toxice asupra districtului 
Moung Kham din provincia 
laoțiană Xieng Kuang. In mod 
deosebit a avut de suferit sa
tul Khan, a cărei populație a 
fost intoxicată în proporție de 
80 la sută, zeci de locuitori 
pașnici, printre care copii, fe
mei și bătrîni, găsindu-și moar
tea. Au fost, dc asemenea, în 
mare măsură, distruse și recol
tele satului.

$ Din 43 000 cititori ameri
cani care au răspuns unui 
chestionar în legătură cu crimi
nalitatea, 78 la sută au decla
rat că ei se simt, uneori, în ne
siguranță chiar și în propriile 
lor. locuințe, scrie, în numărul 
său de duminică, devista „Li
fe", editată la New York.

• Cargoul Somalez „Dona 
Anita" s-a scufundat în Ocea
nul Pacific, în largul Insulei 
Vancouver. Toți cei 42 de mem
bri ai echipajului și-au pierdut 
viața — anunță din Victoria 
(Canada) agenția France Presse. 
„Dona Anita", un cargou de 
8 740 tone, plecase din Vancou
ver cu o încărcătură de pota
siu cu destinația Japonia.

in cursul anului 1971, forțele patriotice laoțicnc au pro
vocat inamicului pierderi grele, scoțînd din luptă peste 
42 000 dc militari inamici, distrugind peste 800 de mașini de 
război, 700 dc avioane și mari cantități de arme dc diverse 
tipuri.

In foto : O baterie dc șoc aparținînd forțelor patriotice, 
indrcptîndu-sc spre c im pul dc luptă din sectorul militar 
Xicng Klioang.

CAIRO

CAIRO 10. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite i Luni s-a deschis la 
Cairo cea de-a V-a Conferință 
a Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice 
(O.S.P.A.A.). Conferința va exa
mina probleme privind faza ac-

tuală a luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, lupta pen
tru consolidarea independenței 
naționale, mișcarea de elibera
re națională din Africa și A- 
sia. solidaritatea cu popoarele 
din Indochina, Orientul Apro-

Un nou simptom al „paraliziei 
progresive" a partidului neonazist

din R. F. a Germaniei
BONN 10 (Agerpres). — A-, 

genția D.P.A. anunță retragerea 
din partidul neonazist — P.N.D. 
— din R.F.G. a liderului orga
nizației bavareze a partidului, 
Siegfried Poehlmann. Demisia 
acestuia intervine la numai 
cîteva săptămîni după ce fostul 
președinte al P.N.D., Adolf von 
Thadden, declarase că părăseș
te acest partid.

Agențiile dc presă apreciază 
decizia lui Poehlmann drept 0 
nouă manifestare a crizei se

rioase prin care trece partidul 
neonazist din R.F. a Germaniei, 
drept un nou simptom al „pa
raliziei progresive" a P.N.D. 
care, din cauza poziției sale 
revanșarde, pierde un nutaăr 
tot mai mare dintre puținii săi 
adepți.

Pe de altă parte, la Munchen 
s-a anunțat că Poehlmann și 
cîțiva partizani ai săi au în
ființat o nouă organizație reac
ționară — „Noua acțiune 
dreapta".

de

Tailanda

Baza militară aeriană 
americană de la Utapao 

atacată de elemente patriotice

■ 
a

BANGKOK 10 (Agerpres.) — Elemente patriotice au a- 
tacat, luni dimineața, baza militară aeriană a Statelor Unite 
de la Utapao (Tailanda), anunță agenția americană 
Associated Press, citind un purtător de cuvînt militar tai- 
landez, care a refuzat însă să dea detalii asupra pierderilor 
umane și distrugerilor provocate de atac.

Uriașa bază americană de la Utapao și-a cîștigat 
o sinistră faimă, pentru că de aici decolează bombardierele 
americane B-52 care, mai ales din 1967, toarnă aproape zil
nic sute și mii de tone de bombe asupra Vietnamului, hao
sului și Cambodgici.

® Fondul kuweitian pentru 
dezvoltarea economică arabă a 
acordat un împrumut în valoa
re de 115 000 dinari kuweitieni 
Republicii Arabe a Yemenului, 
potrivit acordului semnat la 2 
ianuarie, s-a anunțat oficial la 
Kuweit. Acest împrumut va li 
destinat studiilor preliminare 
identificării unor izvoare de 
apă subterane și a celor privi
toare la analiza posibilităților 
de utilizare a acestora.

© La șantierele navale ale 
societății finlandeze pe acțiuni 
„Valinet" a fost lansat la apă 
vasul-hotel „Mologa", construit 
pentru Uniunea 
perioada 1966—1971, i
nează agenția T.A.S.S., 
șantiere au construit 
U.R.S.S. 20 de nave de 
tip, iar în viitorii 2 ani 
vra partenerilor sovietici alte 
8 nave-hotel.

Sovietică. In 
mentio- 

. aceste 
peo’ru 
același 

i vor li-

• La Houston a început, 
luni, a treia conferință interna
țională anuală consacrată pro
blemelor Lunii. Participă nu
meroși oameni de știință din 
18 țări ale lumii. Vor fi pre
zentate aproximativ 250 lucrări 
bazate pe studierea mostrei or 
de rocă lunară aduse pe pă- 
mînti de cele patru nave „Apo
llo" care au aselenizat și de 
stația automală sovietică „Lu- 
na-16".

® Zece persoane au fost o- 
morite și alte trei grav rănite 
intr-un accident de autocar, 
produs pe șoseaua Kerman 
Bandar-Abbas din sudul Iranu
lui. Autobuzul a derapat, lovin- 
du-se_de unul din stilpii de pe 
marginea șoselei.

@ Libanul aloca 1 250
milioano de lire libaneze pen
tru realizarea noului plan cin
cinal de dezvoltare națională, 
pină in anul 1977, a declarat 
ministrul planificării, Hassan 
Musharrafieh.

® Alesei Larsen, fost preșe
dinte al Partidului socialist 
popular din Danemarca intre 
anii 1959—1968, decanul depu- 
tatilor din Parlamentul danez, 
a decedat luni la Copenhaga, 
in vîrstă de 74 de ani.

HANOI 10 (Agerpres). — Am 
basndorul extraordinar șl pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România in R.D. Vietnam. 
Tudor Zamfira, a fost primit 
în vizită de prezentare de pri
mul ministru al R D. 
Fam Van Dong.

Vietnam,

De asemenea. ambasadorul 
român a făcut o vizită preșe
dintelui Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R-D. 
Vietnam. Truong Chlnh.

Cu prilejul acestor vizite, au 
avut loc convorbiri desfășura
te într-o atmosferă cordiale, 
prietenească.

al R. D. Vietnam cu privire
la Anul Nou Lunar

HANOI 10 (Agcrprcs). — Cu 
prilejul Anului Nou Lunar, pre
ședinția Consiliului de Miniș
tri al R. D. Vietnam a emis 
o circulară în care se arată că, 
anul acesta, sărbătorile au loc 
în condițiile în care popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian au obținut mari succese

piat și alte regiuni ale lumii, 
dezvoltarea economică și socia
lă a țărilor afro-asiatice. La 
lucrări iau parte 63 de delega
ții reprezentând comitetele na
ționale de solidaritate, mișcă
rile de eliberare, precum și ob
servatori din 30 de țări. Din 
România participă o delegație 
condusă de prof. univ. Stanciu 
Stoian, secretar general al Li
gii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Conferința a fost inaugurată 
de premierul egiptean. Mah
moud Fawzi, care a
participanților un cuvînt 
‘salut. Au luat cuvântul 
președintele conferinței, 
hammad Abdessalam El Zayyat,
prim-secretar al C-C. al Uniunii 
Socialiste Arabe, și Youssef El 
Sebai, secretar general al 
O.S.P.A.A. In continuare, au 
fost citite mesajele adresate 
conferinței de o serie de șefi 
de state și guverne,- între care 
mesajul președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheor- 
ghe Maurer.

Lucrările conferinței continuă 
pînă la 13 ianuarie.

în lupta dc rezistență față de 
agresiunea americană. Dar na
tura agresivă și reacționară a 
imperialismului american, care 
aplică politica dc „vieinamiza- 
re" și intenționează să prelun
gească războiul în Indochina, 
impune ca Anul Nou Lunar sâ 
fie celebrat intr-un spirit de 
rezistență față dc agresiunea a- 
mericană, pentru salvarea na
țională, sc subliniază în circii 
Iară.

Documentul cere p. > 
și forțelor armate să-și sporeas
că vigilența pentru a infringe 
inamicul în toate împrejurările, 
să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile care le revin în spa
tele frontului, să depună efor
turi pentru edificarea și apăra
rea nordului socialist. Pe de 
altă parte, sc arată în docu
ment, trebuie întărită apărarea 
antiaeriană și menținute în sta
re de luptă, ziua și noaptea, 
unitățile armatei, miliției popu
lare și formațiunilor de auto
apărare.

-------- ------------

adresat 
de 

apoi 
Mo-

Ambasadorul 
României, 

Teodor Marinescu, 
primit de 

V. A. Kirillin
MOSCOVA 10. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite • La 10 ianua
rie, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Uniunea 
Sovietică, Teodor Marinescu, 
a fost primit de V. A. Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică de pe Iîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., în le
gătură cu apropiata sa plecare 
definitivă în patrie.

Cu acest prilej, a avut loc e 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Rezultatele referendumului

LOME 10 (Agerpres). 
capitala Republicii Togo 
fost anunțate rezultatele refe
rendumului în cadrul căruia 
800 930 de alegători au fost 
chemați, duminică, să se pro
nunțe asupra prelungirii misi
unii armatei de a conduce sta
tul, precum și cu privire la re
înnoirea mandatului de preșe
dinte al țării deținut de ger 
ralul Etienne Eyadema.

Cu 868 941 de voturi — anun
ță agenția France Presse, — 
generalul Etienne Eyadema a 
fost confirmat în funcția de 
președinte al Republicii.

Organizarea acestui referen
dum a fost cerută, în luna no
iembrie 1971. de „Adunarea 
Poporului Togolez" — partid 
unic.

• Guvernul Libiei a respins 
cererea britanică de a acționa 
ca mediator între Marea Bri
tanic și Malta asupra datei 
pentru retragerea trupelor din 
insulă, informează agenția 11- 
biană de presă. Cererea de me
diere fusese adresată guvernu
lui libian de ambasadorul bri
tanic la Tripoli. Guvernul Li
biei, precizează agenția, a a- 
nunțat că refuză să joace acest 
rol, deoarece consideră că dife
rendul constituie o chestiune 
internă a guvernului maltez, 
singurul în măsură să se pro
nunțe în această problemă.

@ Primul ministru norvegi
an, Trygve Bratteli, aflat în 
vizită la Londra, a avut între
vederi cu omologul său brita
nic, Edward Heath. Convorbiri
le dintre cei doi premieri s-au 
referit Ia o serie de probleme 
ridicate de aderarea Norvegiei 
la Piața comună, legate în spe
cial de regimul preferențial ce
rut de guvernul norvegian în 
domeniul pescuitului.

• La Atena a început prima 
sesiune a Comitetului national 
consultativ, organism format 
din 75 membri și menit să 'în
locuiască, temporar, parlamen
tul (acesta a fost dizolvat ia 21 
aprilie 1967). Lucrările sesiunii 
au fost deschise de premierul 
Gheorghius Papadopoulos.

Roger Janssen, vicepreșe
dinte al Federației industriei 
chimice din Belgia, care se a- 
flă în Uniunea Sovietică în 
fruntea unei delegații de in
dustriași, a avut convor
biri cu Leonid Osipenko, ad
junct al ministrului industriei 
chimice al U.R.S.S., fiind exa
minate perspectivele cooperă
rii economice și tehnico-științi- 
fice în domeniul chimiei din
tre cele două țări.

Q.Vittorio VVinspeare Guicci- 
artli. reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
pentru facilitarea soluționării 
problemelor umanitare generate 
de conflictul indo-pakistanez, 
și-a încheiat vizita la Rawal
pindi, plecînd spre Delhi, anun
ță agenția France Presse.

f) N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, și-a încheiat vizita în 
R.S. Cehoslovacă. In cursul vi
zitei. relatează agenția C.T.K., 
N. K. Baibakov a purtat cu re
prezentanții cehoslovaci convor
biri în problemele colaborării 
actuale și de perspectivă între 
cele două țări. A fost semnat 
un protocol privind livrările de 
combustibil lichid din U.R.S.S. 
pentru centrala electrică „Vo- 
ianî-2", aflată în construcție în 
Slovacia.

Mărirea vitezei 
trenurilor nu mai e o 

problemă...
Inginerii japonezi au solu

ționai cu succes problema 
măririi vitezei trenurilor in 
zonele muntoase ale furii, 
prin introducerea unui dispo
zitiv special, care diminuea
ză aefiunea forței centrifuge 
Experimentele efectuate in 
perioada 1969—1971 au de
monstrat eficacitatea acestui 
dispoziție. Astfel, trenurile de 
mărfuri și de pasageri cu o 
construcție specială vor putea 
lua curbele cu viteze de 100 
km pe oră. In scurt timp, a- 
semenea trenuri vor începe sâ 
circule pe calea ferată Na
goya — Nagano, cu o lungi
me de peste 250 km.

Un număr 
în loc de buletin

Cetățenii R.F.G. vor înlocui 
buletinele lor de identitate 
prin cite un număr format 
din opt cifre care va conține 
cele mai importante date 
personale. Metoda, susțin au
toritățile, este destinată faci
litării contactelor cu serviciile 
de evidență: identificarea 
persoanei se poate face cu 
ușurință și mat ales dă po
sibilitate oficiilor de stare ci
vilă și celor statistice să fo
losească mașinile de calcul.

„Queen Elisabeth" 
se scufundă

Marele transatlantic brita
nic .Queen Elisabeth'1 se scu
fundă in rada portului Hong 
Kong, ca urmare a incendiu
lui izbucnit duminică la bor
dul vasului. Intensitatea in
cendiului, care nu a putut fi 
stins încă, a provocat acci
dentarea a 14 pasageri. 
„Queen Elisabeth", pînă nu 
de mult cel mai mare vas de 
pasageri din lume, a fost 
construit in anul 1939. El a 
fost utilizat, in timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
pentru transportarea trupelor 
britanice.

Cel mai mare amator 
de lapte din Elveția
Originalul titlu de .cel mai 

mare amator de lapte din El
veția" a fost cîștigat de păs
torul Nichlos Fankhauser, in 
vîrstă de 30 de ani, din can
tonul Lucerna. El consumă 
zilnic șapte litri de lapte. 
Concurența săi în această 
competiție sui-generis au fost 
nu mai puțin de... 770.

Fankhauser consumă anual 
2,5 tone de lapte. Ceea ce 
constituie un exemplu demn 
de urmat pentru un tineret 
ahtiat după... cafea !

Ritmul acțiunilor 
de delincventă

.Un furt la fiecare 57 de 
secunde, o spargere la fiecare 
trei ore și 20 de minute, un 
viol la fiecare patru ore și 
12 minute, un asasinat la fie
care 15 ore și 30 de minute" 
— acesta a fost ritmul acțiu
nilor de delincventă înregis
trat în Italia in cursul pri
melor șase luni ale anului 
trecut.

Autoritățile apreciază că. 
dacă violurile au scăzut apro
ximativ la jumătate, in com
parație cu 1969, furturile, in 
schimb, au sporit vertiginos. 
S-a stabilit că la fiecare trei 
minte și șase secunde se co
mite un furt de automobil.

Vas de vin, nu glumă !
Cel mai mare vas din Ce

hoslovacia pentru păstrarea 
vinului se află in pivnițele 
unui castel medieval din su
dul Moravici. El arc o capa
citate de peste 100 000 de li
tri. Se apreciază că, atunci 
cînd a fost fabricat, in 1643, 
a fost cel mai mare din lume. 
Trei oameni au lucrat, timp 
de 273 dc zile, pentru a-l 
putea termina. Vasul are o 
lungime de 10 metri și un 
diametru de 4,5 metri.
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