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O sarcină de mare acuCronică

Gavrilă DAVID 
președintele Consiliului 

municipal al sindicatelor 
Petroșani

itate in fața sindicatelor

comenzi 
onorate adunările oamenilor muncii

Din efervescenta creatoa
re. amplificată in mod firesc 
in primele zile ale anului 
1972 in toate secțiile și a- 
telicrcle Uzinei de utilaj 
minier ----- -s ----
turat 
te colective de ui»
cadrul uzinei raportează cu 
satisfacție onorarea prime
lor comenzi din nomencla
torul de utilaje și piese dc 
schimb, care se va mate
rial''a în anul abia început.

ier Petroșani, s-au con- ■ 
l primele roade. Diferi- I 
colective de muncă din 1

tg Intre primele 
diții" ale colect 
U.U.M.P. pe anul 
numără. la loc de frunte, 
două loturi de grinzi meta
llic articulate pentru susți
nerea abatajelor totalizînd 
370 bucăți. livrate minei 
Vulcan. E sigur că o parte 
din acești ..trunchi artifici
ali". mai rezistenți și. mai 
ales, mai economici, decît 
cei naturali, durați de co
lectivele din cadrul uzinei, 
au ajuns deja >n abatajele 
mine’ Vulcan. I

I
I

unui I 
filtru. I

< in prima jumătate a 
luni, ianuarie, sudorii Ale
xandru Kovacs și loan Gagyi 
au încheiat execuția ’ 
nou lot de 30 plăci f 
Menite să întregească pro- . 
cesui tehnologic al instala- I 
țiilor de la preparațiile Lu- i 
peni și Petrila, aceste ,.pie- 
se*, livrate zilele trecute be- I 
nef marilor. vor aduce, în 1 
lunile următoare, o contri
buție prețioasă la purifica
rea apelor reziduale ieșite 
din procesul de înnobilare 
a cărbunelui de la cele do
uă unități.

I
I
I

După ce maistrul Adri- I 
i Avrămuț și muncitorii •

crenl. I 
săpat | 

se af!?_An i 
ceputul lu- I 
_ I 

și Alexan- 1
i-au intre- I

an ... __ , ________
Aurelian Oprea și Liviu 
Moldovan -au executat e- 
chipamcntu. electric afe 
primul dispozitiv de 
pe xerticală, care se afla-în 
construcție la înci .
nii ianuarie, a poposit în ha
la de ajustaj — montaj. A- 
ici, lăcătușii Aurel Tripon, 
Constantin Radu 
dru Păgoceanu 
git contururile, 
probelor de reglaj și 
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măsură 
noastră

privind 
în țara

RĂSPUNS : Făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate impune folosirea pe sca
ră largă a cuceririlor științei în

l-au supus I 
rodaj I 

și tot aici a trecut cu succes ■

Interviu realizat de 
C. MAGDALIN

SUB LUCIUL „STANIOLULUI
da

a-

Adrian CONDOR

l

Cadru 
pctroșăncan.
Foto :
I. LEONARD

și ioi aici a trecui cu succes . 
examenul controlului tehnic I 
de calitate. Zilele trecute, J 
primul dispozitiv de săpat I 
suitori construit în acest an * 
de colectivul uzinei a 
expediat beneficiarului 
I. M. Bălan.

Interviu cu 
dr. George DARLEA, 

șeful laboratorului 
de ergonomie dc la 

S.C.S.M. Petroșani

♦ Cunoașteți activita
tea ce se desfășoară în 
Valea Jiului în dome
niul acestei „științe a 
muncii'1 ? ♦ Ce perspec
tive deschid cercetările 
și aplicațiile ergonomi- 
ce pentru creșterea in
dicatorilor economici și 
îmbunătățirea condiții
lor generale de muncă 
la minele din bazi
nul nostru carbonifer ? 
♦ Ergonomia și progra
mul de 6 ore din subte
ran Perspectivele a- 
plicațiilor ergonomiei în 
viitorul apropiat ?
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■■ Ergonomia, ramură științifică relativ tinără și — de 
aceea — poate mai puțin cunoscută, se afirmă tot mai mult 
ca unul din factorii importanți care contribuie la folosirea 
mai rațională și eficientă a potențialului uman In activitatea 
economică și socială. In scopul informării cititorilor ziaru
lui „Steagul roșu" asupra cercetărilor și aplicațiilor ergono- 
mice in bazinul carbonifer al Văii Jiului am solicitat iov. dr. 
GEORGE DĂRLEA. șeful laboratorului de ergonomie de la 
S.C.S.M., interviul de față.

S

ÎNTREBARE: După cum se 
cunoaște, în cursul anului care 
a trecut a avut loc in Capi
tală Conferința națională de er
gonomie — prima manifestare 
de acest fel din România. Ca 
participant la lucrările acestui 
for științific, ce puteți să ne 
spuneți despre importanța lui ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, in 
luna septembrie a anului trecut 
a avut loc la București prima 
conferință națională de ergono
mie. Cu această ocazie parti- 
cipanții au dezbătut cu com
petență rezultatele obținute pînă 
în prezent în cercetarea, pro
iectarea și aplicațiile practice 
ergonomice, făcînd o serie de 
sugestii și propuneri pentru in
tensificarea și creșterea eficien
ței acestora. Ca urmare a ca
racterului profund aplicativ al 
soluțiilor care au făcut obiectul 
unui număr însemnat de comu
nicări, în întreprinderi s-au ob
ținut importante creșteri do 
producție, de productivitate a 
muncii, concomitent cu crearea 
unor condiții îmbunătățite de 
desfășurare a activității.

In încheierea lucrărilor s-a 
adoptat un program 
dezvoltarea ergonomiei 
noastră.

ÎNTREBARE: In ce 
ergonomia are in țara 
— ca urmare a politicii știin
țifice, niarxist-leniniste dc in
dustrializare socialistă și de ri
dicare a bunăstării celor ce 
muncesc promovată cu consec
vență de partidul nostru — un 
domeniu fertil de afirmare ?

Setea de a cunoaște a deve
nit o caracteristică cotidiană a 
evului nostru. Sute dc mii dc 
oameni ai muncii caută să-și 
îmbogățească în permanență 
bagajul de cunoștințe pentru a 
fi in pas cu imperativele pro
gresului și pentru satisfacerea 
necesităților spirituale proprii. 
Printre ei se află și cei ce fac 
ca la Liceul de cultură genera
lă din Petroșani luminile să ar
dă seara pînă tîrziu.

Pe Cornelia Nădășan, Floarea 
Băban și loan Covaci, din anul 
IV A, i-am cunoscut la ora de 
limba română dînd răspunsuri 
despre opera lui Eugen Jebelea- 
nu. Glasurile grave, mature dau 
nuanțe noi poemului „Surîsul 
Hlroshimei".

Se fac și afirmații neargu
mentate, dar prof. Lauren (ia 
Bota intervine cu glas molcom. 

procesul valorificării resufseEor 
umane și materiale. .

Așa cum a subliniat în repe
tate rtnduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, OMUL este e- 
lemcntul esențial, hotărîtor in 
desfășurarea producției: utiliza
rea rațională a forței dc mun
că constituie principala cale dc 
creștere a productivității mun
cii.

In aceste condiții, desigur, er
gonomia își găsește un teren 
larg de afirmare în organizarea 
pe baze științifice a proceselor 
dc muncă.

ÎNTREBARE: In cc măsurii 
această „știință a muncii", a- 
ccastă ramură științifică care 
urmărește îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și creșterea pro
ductivității muncii prin acțiuni 
fundamentate științific asupra 
tuturor coordonatelor ei — O- 
MUL cu însușirile sale psihice 
și fizice, MAȘINA cu caracte
risticile ei tehnice, MEDIUL cu 
numeroșii săi factori ce influ
ențează procesul producției, sco
purile propuse, rețeaua de le
gătură și comunicații dintre a- 
ceste elemente etc. — formează 
obiectul unor cercetări științi
fice și aplicații practice în me
diul minier din Valea Jiului ?

RĂSPUNS: Aspecte diferite 
ale sistemului om — mediu — 
mașină, au constituit obiectul 
a numeroase studii în indus
tria minieră din Valea Jiului, 
iar Centrala cărbunelui Petro
șani a fost totdeauna interesată 

cerînd deslușirile de rigoare. 
Răspunsurile nu întîrzie să vi
nă corecte, pline de miez. In 
pauză, stăm de vorbă cu cei 
trei elevi.

— Sînteți mulțumiți de notele 
căpătate ? Luaseră, Cornelia 7, 
Floarea 6 și Covaci 7. „Indiscu
tabil că nu, ne spune Cornelia, 
salariată la I. G. C. Petroșani. 
Dar vina e a noastră fiindcă 
nu reușim zilnic să ne pregătim 
de nota maximă. Timpul pe ca
re-l avem la îndemînă pentru 
învățat e foarte scurt, cam o 
oră și jumătate și cum eu am 
și copil mic..." „Eu sînt mulțu
mită < u nota luată azi, inter
vine Floarea Băban, salariată 
lot la I.G.C. Petroșani. Ținînd 
cont că n-am învățat mai mult, 
că am doi copii acasă (o fetiță 
dc 5 ani și un băiat de 4 ani)

Instituționalizarca adunărilor 
oamenilor muncii, ca formă su
perioară a conducerii colective, 
a contribuit și contribuie din 
plin la adîncirea democrației 
socialiste, devenind cadrul or
ganizatoric prin care clasa 
muncitoare, toți salariații își 
îndeplinesc cu competență sar
cinile și drepturile care derivă 
din dubla lor calitate de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție și producători ai bunu
rilor materiale și spirituale.

In acest context, adunările 
salariaților trebuie să-și pri
mească importanța cuvenită din 
partea organizațiilor sindicale, 
a comitetelor oamenilor muncii 
și a fiecărui salariat ca ele să 
fie pregătite și organizate la 
nivelul cerințelor calitative noi 
ale documentelor elaborate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie și conform legii cu 
privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste.

Adunările se cer astfel pre
gătite îneît să asigure întărirea 
controlului c-.lectivului asupra 
celor puși să conducă, a răs
punderii celor care conduc, față 
de oameni, a colaborării aces
tora pentru realizarea scopului 
comun — valorificarea rezer
velor și posibilităților interne 
ale fiecărei unități, șantier, ins
tituții în vederea realizării și 
depășirii planului pe anul în 
curs.
| Exercitîndu-.și rolul de forum 
muncitoresc suprem al între
prinderii. adunarea trebuie să 
constituie cadrul de manifesta
re plenară a răspunderii fie
cărui participant, ,să ofere fie
căruia posibilitatea de a

Asistentul medical Stelian 
Popescu de la Cabinetul de 
psihofiziologie a muncii al 
S.C.S.M. Petroșani, verifică 
parametrii aparatelor pentru 
stabilirea capacității dc mun-

Foto: I. LICIU

(mă ajută foarte 
mult !) este ocupat multe ore, e 
șofer pe autobuz...” .Puteam 
învăța mai mult, dar uzi mă 
simt mai obosit" — ne mărtu
risește loan Covaci, strungar 
la F.S.H. Vulcan. Cornelia și 
loan vor să devină subingineri, 
în timp ce Floarea vrea să-și 
termine doar liceul, ca apoi să se 
poată ocupa mai mult de edu
cația copiilor. Mediile obținute 
de ei pe primul trimestru vor
besc despre seriozitatea și 
rîrea lor dc a-și atinge 
propus.

La liceu luminile ard 
tîrziu. Pentru unii încă, 
camdată, fără folos. Dar ele ii 
așteaptă surîzâloare.

Intilnirca președinți
lor celor dona părți 
în Comisia mixtă 
guvernamentală dc 
colaborare economi
că între România și 
R. I). Germană

I
I

O preocupare a ci- | 
vilizațici contempt)- i 
i a n e : PROTEJA- j

.1

cu probleme majore in cadrul 
dezbaterii și cu soluții prin ca
re șă mărească contribuția co
lectivului de muncă la dezvol
tarea economiei socialiste, 
sporirea avuției naționale 
creșterea nivelului de viațt

la 
Ș' 
al 

întregului popor. In acest con
text să fie analizată și mun
ca reprezentanților salariaților 
și ai sindicatelor în organul de 
conducere colectivă, modul cum 
aceștia și-au îndeplinit manda
tul încredințat de a-i reprezen
ta în comitetul oamenilor mun
cii.

Actualele adunări trebuie să 
analizeze și să găsească rezol
varea unor probleme care stau 
în fața colectivelor în acest 
an. Astfel, la exploatările mi
niere se cuvine supus unei a- 
nalize critice modul cum se 
realizează planul de producție 
în condițiile programului de 6 
ore la frontul de lucru în sub
teran. Trebuie dezbătut cu toa
tă exigența modul cum se re
alizează productivitatea muncii, 
măsurile ce trebuie luate pen
tru creșterea ei la toate locurile 
de muncă și unitățile, dar mai 
ales la exploatările miniere 
Dîlja, Bărbăteni, Uricani, Vul
can, Aninioasa, unde realizările 
anului trecut la acest indicator 
sînt sub nivelul planificat.

Posibilitățile și preocupările 
colectivelor din cadrul exploa
tărilor pentru creșterea pro
ductivității muncii trebuie su
puse unei analize concrete mai 
ales că gradul de folosire a 
dotării tehnice și a forței de 
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Infatuat pînă la o excesiv 
de grețoasă sațietate, cu piep
tul gata să pleznească, drept 
de parcă pe esofag in jos 
i-ar fi înfipt cineva, cu multă 
furie, un tac de biliard, fre
cat cu cretă, amicul cunoștin
ței mele de genul feminin 
trece leneș, zimbind fad. pe 
trotuarele orașului. Privindu-i
— bineînțeles din obtuzul 
unghi al aparențelor, care 
înșeală — mersul agale, at it 
de egal și de impasibil, iți 
va scăpa, cititorule, probabil, 
un murmur ușor de admira
ție : „Uite un tinăr la locul 
lui, frămintat dc ginduri, 
preocupat intens de treburile 
sale, rece la privirile lungi 
și galeșe ale urmașelor Evei!" 
Să nu crezi in el! In.,, mur
mur, vreau să zic, pentru 
început. Vei fi indus in e- 
roare. Cine mi-a șoptit acest 
lucru ? Ea, cunoștința mea 
de genul feminin, fosta lui 
bună prietenă, exasperant de 
flatată inițial, mai puțin de 
„mersu legănatu" — vorba ce
lui de pe Crișuri — și mai 
mult de titlul pe care-l are 
respectivul și care-l forțează 
să creadă că... e mare și că 
i se cuvin multe. Ea mi-a 
spus. Și fără ca eu s-o fi 
întrebat. „II știi pe doctoru' ?"
— îmi zicea — e un lip care 
se minte insistent, n-a urmă
rit in viața lui decît victo
riile facile. Și la locul de 
muncă și în viața privată.

NICOLAE CEAUSESCU
*

Hassan Abbas Zaky, 
guvernator al Fondului 
de dezvoltate araba

Luni, 17 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunul 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialisle 
România, a primit pc Hassan 
Abbas Zaky. guvernator al Fon
dului de dezvoltare arabă, con 
silicr special al președintelui 
Federației Emiratelor Arabe U- 
nite, emirul Zayd Ben Sultan, 
și al președintelui Republicii 
Democratice Sudan. Mohamed 
Gaafar Numciry, care se aflu 
într-o vizită oficială în țara 
noastră.

La primire a participat Cor
nel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior.

Populare Bulgaria
Luni, 17 ianuarie a. c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Spas Gospodov, ambasadorul

Concurs pentru 
desemnarea organizațiilor 
U.T.C. fruntașe pe ramuri

Numeroși 
să desemneze 
producție. Concursul — lansat de Conferința județeană a 
U.T.C. din luna decembrie 1970 — cuprinde pînă în pre
zent ramurile minerit, sidcrurgic-metalurgie, construcții, 
transporturi și comerț. Fiecare ramură, după specificul ei, 
arc obiective precise (criterii de desfășurare a concursului) 
cărora tinerii trebuie să le răspundă prin întreaga lor ac
tivitate. Intre aceste obiective se numără, ca primordiale, 
participarea • tuturor tinerilor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, întărirea disciplinei în muncă prin 
reducerea absențelor nemotțvate și a abaterilor de orice na
tură, îndeplinirea indicilor de calitate, reducerea la maxi
mum a rebuturilor. De asemenea, la fel de însemnate sînt 
și criteriile privind intensificarea în rîndul tinerilor a miș
cării de inovații și raționalizări, ca și realizarea unui vo
lum sporit de lucrări prin muncă patriotică.

Pe planul vieții de organizație, uteciștii vor trebui să se 
preocupe mai mult de creșterea calitativă și numerică a or
ganizațiilor lor, sporirea preocupărilor pentru formarea 
unor tineri cu o înaltă conștiință socialistă, cu ferme con
vingeri comuniste, demni de a fi .primiți în rîndurile P.C.R.

Concursul, aflat în cel de-al doilea an de desfășurare, 
își dovedește pe deplin eficiența. In multe organizații de 
tineret (unde este ținută o evidență riguroasă a îndeplinirii 
criteriilor) se constată o îmbunătățire a activității de pro
ducție, a întregii vieți de organizație. Exemplificăm în 
acest sens cu organizațiile U.T.C. de la minele Lupeni, Petrila, 
din construcții etc.

uteciști sînt angrenați în concursul menii 
organizația de tineret fruntașă pe ramură dc

-

Crede că, datorită titrării, 
merită să i se pună, la pi
cioare, ofrande de orice gen. 
Și femeile — pentru că-și 
recrutează clientele și la pro
priu și la figurat, numai și 
numai din rîndul nostru, al 
reprezentantelor sexului slab, 
sau frumos, cum

il cred, îl adulează, 
pînă iși dau seama ctț au in 
fafă un escroc dezabuzat. Da
că ar ști cit cenușiu, cite di
formități sint sedimentate in
tr-un interior acoperit de-u 
haină curată, un zimbet an
gelic și un piriu de vorbe 
domoale, cristaline, călduțe ? ! 
Cind află, insă, e tîrziu... O- 
mul și-a tăiat porția! Ser
vit de aparente, stringe ca 
o furnică, calcă peste princi
pii... și miine iși va lua tăl
pășița, intr-un alt oraș, mai 

. mare, meditind la „fraierele" 
printre care a făcut al ițea

Cu acest prilej a avut loc < 
convorbire în cadrul căreia ou 
fost discutate probleme privind 
relațiile d<- colaborare economi
că dintre România și Federația, 
Emiratelor Arabe Unite, Repu
blica Democratică Sudan, și alte 
țări arabe. S-a apreciat că e- 
xistă însemnate nosibilități pen
tru extinderea și diversificarea 
acestor relații, pentru dezvolta
rea cooperării pe multiple pla
nuri.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situa
ției internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

piruiete sentimentale și 
care le-a „dus" fără a-și_
în vileag nepriceperea mese
riei".

Mă gindesc încă și acum 
la „omul" respectiv, la omul 
care mușcă, cu flămind apetit, 
ca o roată dințată nouă, din- 
tr-o aparte credulitate — cea 
a femeilor care-și închipuie 
că farmecele personale sini 
determinante pentru forțarea 
ușilor .serviciului- irevroșa- 
bil, responsabil și onest — și 
nu put să-mi reprim un re
sentiment zblrlit, de revoltă 
in fața existentei de larve 
lipsite de griji a unor intruși 
care, după ce că au înșelai 
pe cei ce i-au scos la liman, 
cu patalama la mină, se în
vârt, acum, prin viață, sfidă
tori, continuind să înșele — 
cu false aparente — mari in
vestituri de încredere, îm
prăștiind inexorabil, pe po
teca -e duce spre o incon
știentă dar poate evitabilă 
ratare, flori de... ceară sau 
de plastic, decolorate, nevia
bile...

Cine e .omul* ? Nu con
tează ! Aidoma „eroului' 
cestor rtnduri mai slnt, din 
păcate, și alții, care, de un
deca de sus, .mhrobod ti < u o 
falsă și rîneedă glorie, se 
hlizesc la semeni, își permit 
să profite de cei (încă) citit de 
încrezători in luciul staniolu
lui...



2 Steagul roșu

Ilf IHPfR

Q Closificoreo sportivă o e- 
chipelor divizionare a fost ur
mătoarea, la finele returului

„mural-voli- 
putcre <le dft- 
anfrrnamcntc

Q In campionatele univer
sitare, sportivi studenți ai I.M.P. 
au obținui o serie de rezultate 
remarcabile : la fotbal - vice- 
campioni universitari ; ia bas
chet — medalia de bronz a 
fost pierdută in prelungiri ; la 
gimnastică — studentul Ștefan 
Urmanczi a ocupat un merito
riu loc 3 la individual compus.

rugbi (divizia A)
rugbi (divizia B) - locul 
fotbal (divizia C) - locul 
fotbal (juniori) - locul

• In cadrul acestor secții, 
activează un număr de 180, 
(dintr-un totol de 924 studenți) 
sportivi, dintre care : 115 - stu
denți, 40 - elevi, 20 - ahe pro
fesii.

Loturile echipelor divizio
nare au fost completate in a- 
nul 1971, cu o serie de tinere 
talente. Au confirmat încrede
rea acordată : Mihai Bucos, 
Florian Constantin, Niazil Abri- 
bula, Valeriu Fălcușanu, Emil 
Neagu, Gelu Burnete, Sturza 
Rusu, Dumitru Bogheanu.

0 Clasificarea sportivă a a- 
cestora este următoarea : 4 - 
maeștri oi sportului ; 1 - can
didat de maestru ; 19 - cate
goria I ; 70 - categoria a ll-a ; 
34 - categoria a lll-a ; 20 -
juniori, 32 - neclasificați.

EXTREM DE GREU

un „prinzător" de marca...Florin Constantin

Dialog cu
TEODOR 

RADULESCU, 
antrenorul
rugbiștilor 
petroșăneni

C. S. U. „ȘTIINȚA" PETROȘANI

Cu o săptămină in urmă, a avut loc, la Institutul de 
mine PetroșanL ședința de analiză a activității sportive 
desfășurate de C.S.l „știința' Petroșani pe anul 1971.

La lucrările ședinței au participat membrii consiliu
lui clubului, ai birourilor secțiilor pe ramuri, antrenorii 
echipelor care activează in cadrul clubului, sportivi frun
tași, invitați. \ participat. <le asemenea, prof. Mircea Miron 
vicepreședintele Consiliului județean pentru educație fi
zică și sport.

Darea de seamă, prezentată de prof. Gheorghe Irimie. 
secretarul consiliului clubului, discuțiile purtate cu această 
ocazie au reliefat faptul — concludent — că, pe plan na
țional, prestigiul clubului sportiv universitar din Petroșani 
o crescut substanțial «Iar, avindu-se in vedere cv.;Jiț;.!c 
prielnice dc care dispune, azi, atît 
masă cit și cea dc performanță, 
faima clubului poate să 
sportivă se poate desfășura pe un plan mult îmbunătățit.

\prcciindu-se ca foarte bune (la rugbi și fotbal) sau 
bune (baschet și handbal) evoluțiile echipelor divizionare 
ale Științei, in campionatul 1970—1971, in ședință s-a rele
vat că valorosul nucleu al sportivilor dc performanță dc la 
Știința poate și trebuie să se impună și in ce pri
vește activitatea sportivă dc masă pentru atragerea unui 
nuinăr sporit dc studenți înspre practicarea organizată a 
sportului.

In rândurile care urmează, vă vom prezenta, succint, 
câteva din „obiectivele" reieșite din lucrările ședinței de 
analiză la care am participat, dc a căror finalizare depinde 
ridicarea activității sportive de performanță la nivel supe
rior anilor trecuți.

» condițiile 
activitatea sportivă de 
la Institutul dc mine, 

iporească. întreaga activitate

Liderii campionatului

a-

In fond, cui datorează rug 
bișln petroșăneni locul IV, ocu
pat la sfârșitul campionatului 
trocul (cea mai bună perfor
manță a unei echipe de rugbi 
din provincie) și actuala pozi
ție de lider al campionatului, 
titlul de .campioni de toamnă" ?

Preocupării asidue a mem
brilor biroului secției, antreno
rului Teodor Rădulescu — ca
re a imprimat „elevilor- săi un 
«til propriu de joc, adecvat ce
rințelor rugbiului modern — 
sau.. osmozei deosebite stabi
lite în rîndul tuturor echipie 
rilor, talentului și dăruirii
eestei autentice ECHIPE ? Am 
greși dacă am diminua „forța" 
unuia dintre 
determinant i. 
facem 1

Toți acești 
intr-un .suflu' 
mensionat potentele unei echi
pe, cunoscută altădată doar 
printr-un joc._ avântat (acasă) 
și-o comportare nepretențioasă 
(in deplasare), dăruindu-i toc
mai ceea ce îi lipsea : încrede
rea nestrămutată intr-o cu to
ni altă .clasare- in rugbiul ro

mânesc, optimismul necesar, in- 
uflindu-i marca dorință de de

tronare a „abonaților- perpetui 
la primele trei locuri ale ierar
hiei jocului cu balonul oval in 
România.

Imboldul dat echipei de tre
cutul .loc 4“ a condus spre suita 
de victorii — care de care mai 
surprinzătoare — asupra unor 
Jeamuri* redutabile (Grivița

acești trei factori 
De aceea, nici n-o

factori, îmbinați 
nou, au redi-

sede la Știința Petroșani i 
cuvine — de drept — mai 
multe...

Returfil va fi greu. Mobili- 
rindu-so, însă, total, liderii ac
tuali ai campionatului pot do-

vedi — lor și întregii lumi rug 
bisticc de la noi — că, la Pe
troșani, în Valea Jiului, sportul 
dc performanță capătă noi și 
noi vulențe, va atinge culmi 
din ce în ce mai înalte.

Primăvara
Mai nimeni nu ar fi fost ten

tat să creadă că, in baschet, cu 
aceeași echipă (aproape), cu ad
versari ceva mai slabi, declinul 
|X>ate surveni pe parcursul a 3 
— -I luni într-o ..doză' atît de 
nefericită îneît să arunce 0 echi
pă de pe locul 5 (din 10 echi
pe) pe un loc 6 (dar din numai... 
6 echipe). Și totuși, fără lano- 
șiga și Boboiceanu, cu Sturek 
și frații Gruber ceva mai... in
diferenți la antrenamente, cu 
preparative .specifice' efectua
te pe dealuri, „minunea** a fost 
posibilă. Și asta tocmai atunci

„giganților"
cînd un merituos loc 4 la uni
versitare dădea speranțele unei 
bune comportări in campiona
tul diviziei B.

Au survenit însă acele ..ni
micuri' și perspectiva roză a 
promovării s-a transformat în 
aceea mult mai sumbră, a evi
tării lanternei roșii- Prin evolu
ția sa în ultimele etape ale tu
rului doi, consumate în lunile 
noiembrie și decembrie, „5“-ul 
petroșănean ne-a demonstrat că 
poate mai mult deeît reflectă 
cifrele seci (dar.......ale adevă
rului") din clasamentul seriei.

• In anul 1971, octivitatea 
sportivă din C.S.U. „Știința" 
Petroșani s-a desfășurat in ur
mătoarele 9 secții : atletism - 
campionat municipal ; baschet
- campionat divizia B ; fotbal
- campionat divizia C și cam
pionat republican de juniori ; 
gimnastică - campionat re
publican ; handbal — cam
pionat divizia B ; judo — 
campionat județean ; rugbi - 
campionat divizia A ți B ; șah
- campionat municipal ; volei
- campionat de calificare.

„RETURUL VA FI GREU

Roșic, Steaua, Dinamo, „U“ Ti
mișoara). rezultate care-au im
pus atenției opiniei publice 
sportive din țara noastră, cu 
tărie, o echipă, un antrenor, un 
club universitar cu mari pre
tenții. Și ce reflectă acest lu
cru ? Munca neobosită depusă, 
în Loată această perioadă, de 
componenții lotului de rugbiști. 
de antrenor, de membrii secției, 
dc conducerea clubului, care, în 
viitor — dat fiind faptul că... toți 
ochii sînt ațintiți asupra acestei 
echipe — va trebui să fie și 
mai fructuoasă, și mai substan
țial sprijinită de către toți fac
torii care răspund de activita
tea sportivă, de la organele fe
derației de specialitate și pînă 
la Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport.

O echipă care a dat loturi
lor naționale jucători de certă 
valoare ca Dinu. Marinescu, 
Bucos. Bărgăunaș. Ort decan, 
Lomotă, Neagu. o echipă din 
rîndul căreia, in vederea vi
itorului sezon, au fost selecțio
nați in lotul lărgit al României 
nu mai puțin de.» 11 jucători, 
o echipă privată de cițiva ani 
de un calendar internațional a- 
dccvat (datorită „grijii* F.R.R.), 
„beneficiară** a unui teren pen
tru antrenamente și jocuri o- 
ficiale la_ Lonea (închiriat, bi
neînțeles) are nevoie — neapă
rată nevoie — de o mai marc 
atenție. Dacă alte echipe (de 
fotbal, de exemplu) sînt încon
jurate cu multă grijă și înțe
legere, optimizate și chiar „min
gi ia te**, apoi echipei de rugbi

Tradiția poate rămîne
Cineva afirma, și nu fără te

mei. că echipa antrenată de 
profesorul Gheorghe Irimie es
te, într-un fel, copia fidelă a... 
Rapidului de acum cîțiva ani, 
bineînțeles păstrînd „proporți
ile* diviziilor în care „teamul" 
din Grand, respectiv acela de 
pe „dealul institutului", acti
vează. Anul recent încheiat pa
re să confirme, din plin, aceas
tă afirmație. Ne aducem cu 
toți aminte, de eternul loc TI 
ocupat de ceferiști, 
bine precum trăim 
grotele mulțumirii 
..medalie de argint' 
Știr și compania, 
campionatului, ediția 
1971. cînd finișul a fost ratat 
la „fotografie" (a se citi, la 
golaveraj) în duelul cu Vulturii 
Textila Lugoj. Intr-un final 
dramatic, au pierdut „alb-albaș- 
trii" și jocul decisiv pentru cu
cerirea titlului de campioni u- 
niversitari (de data aceasta la 
executarea penaUy-urilor). par
teneri fiind, dc data aceasta, 
studenții de la Universitatea 
Cluj. Ba, mai mult, ea o con
firmare a „tradiției'. Știința 
încheie sezonul de toamnă ca

eternă ?

tot atît de 
astăzi... re- 
cu' aceeași 
cucerită de 
la finele 

1970 —

ocupantă a aceluiaș fatidic 
loc... 2.

In mod normal, clasarea, în 
permanență pe un loc, totuși 
de cinste, ar trebui să mulțu
mească. Așteptăm însă mai 
mult de la acești jucători, ex
celent dotați pentru fotbal, 
pretindem de la Berindei, Do- 
brescu. Zăvăla.ș, Știr, Ionescu, 
Grizea și ceilalți ..pătrunderea" 
în eșalonul secund al socceru- 
lui românesc.

Echipa studenților din Petro
șani va trebui 6ă abordeze bă
tălia. eterna bătălie pentru o- 
cuparea primului loc, de pe 
pozițiile dăruirii totale. Fotba
liștii dc la Știința Petroșani 
trebuie să fie convinși că .ar
gintul' se poate transforma în 
„aur*... Un vis. o dorință, abso
lut realizabilă (dacă „defecțiu
nile* ce mai persistă vor fi. cit 
de curând, remediate, dacă șan
sa va surâde acestor „rapidiști" 
ai diviziei C)... V. Ionescu. în
tr-o excelentă conlucrare cu 
Grizea, Știr, Zăvălaș și ceilalți, 
ei și numai ei, vor putea răs
punde întrebării puse de noi în 
titlu] așezat deasupra acestor 
l-înduri.

campionatelor pe 1970 - 1971 : 
rugbi (divizia A) — locul 4 ; 
rugbi (divizia B) - locul 9 ;
fotbal, divizia C - locul 2,
fotbal, juniori locul 5 ; baschet 
locul 5 ; handbal - locul I in 
campionatul județean. La sfîr- 
șitul turului ediției 1971-1972 : 

* ................. locul I ;
8 ; 
2 ;
9 ; 

baschet - locul 6 ; handbal - 
locul 9.

— In fond, către ce țel ați pornit în acest 
campionat ?

— Apropierea dc locurile fruntașe...
— Dar. apropiere a fost și anul trecut ?
— Acum un an a fost altceva... Forma

ția, intre timp, a suferit modificări. Aii ră
mas cei care s-au adaptat ideii noi dc joc.

— Trebuie să existe o explicație :
— Există S-a închegat, mai repede dorit 

mă așteptam, o echipă care „răspunde", pină 
la un anume nivel, < u toate motoarele" 
plin.

— Disciphn.iiă, ascultătoare..
— Foarte ! Fiecare jucător șl-a învățat „l< 

ția“.„, s a încadrat in concepția dc joc pe 
care, totuși, accentuez n-am realizat-o dccît 
pc jumătate. Echipa a răspuns afirmativ In 
«apitolelc „tehnică" și „tactică dc joc* și. mai 
ales, la un capitol la care, altădată, accas u 
echipă era foarte deficitară - 
tiv" Băieții dispun acum dc o 
ruin* destul dc mare, ații la 
cit și in meciuri.

— Și. totuși, dc ce numai...
— Pentru că noi nu practicăm, totuși, un 

rugbi total. Modern, in adevărata accepție a 
cuvântului Am învățat să jucăm foarte bine 
momentele fixe — „margini, grămezi" etc. 
Insă, deși avem posibilități, nu am trecut In 
rezolvarea mai eficientă a momentelor întim- 
plătoare. Mă refer la arina, foarte percutantă 
a atacului și a contraatacului. Dcsăvîrșircn 
atacului e încă deficitară. Priviți clasamen
tul ! Avem cele mai puține puncte primite 
dar mai avein mult pină a egala. în eficacita
te, pc celelalte echipe fruntașe.

— Oricum, echipa atacă mult mai bine ca 
înainte.

— E adevărat ! Dar insuficient. Și nu cu o 
îndeajuns dc mare vigoare. Din moment ce 
nu finalizăm—

— Și, cine e de vină ?
— Neinsistcnța mea în rezolvarea completă 

a activității ofensive in teren a echipei. Am 
insistat pe „problemele** apărării.

— Dc ce ?
— Pentru că. consider această manieră de 

joc mai realistă, avind in vedere componența 
tinără a echipei. A nu fi realist, pățești ce-a 
pățit „U" Timișoara, la București, cu Grivița 
Roșie : 17—o. Au alacat și-au clacat...

— Cum poate fi rezolvată, însă, problema 
aceasta, a atacului și contraatacului ?

— După ce vom fi stăpini absoluți ai „pro
cedeelor apărării*, vom pune accent pc ma
xima finalizare, printr-o mai marc, pentru 
început, circulație in teren a jucătorilor.

— Ce „taine" au stat la baza adoptării 
rapide a noii idei do joc de către jucători ?

— N-a fost chiar rapidă. A fost destul de 
greu, pentru că trebuia schimbată o concep
ție, jucătorii trebuiau să înțeleagă altfel sar
cinile de post, de linie, de compartiment, 
toate convergînd spre înțelegerea sarcinilor 
de echipă. Discuțiile au fost foarte aprinse. 
Majoritatea jucătorilor mai vechi au fost 
contra...

— De ce ?
— Spuneau că-i închistez în scheme și nu 

le dau voie să-și manifeste personalitatea. 
„Lozinci* răsuflate ! Mi-am impus punctul 
de vedere și sper că s-a realizat ceva...

— Și ei ce zic acum ?
— Sint <lc aceeași părere cu mine !
— Pentru că le-a fost impusă ?
— Impunindu-Ie-o inițial, s-au convins ul

terior că. respectind dezideratele melc, pot 
să-și manifeste personalitatea. De-abia acum 
se poate vorbi despre existența unor scheme 
tactice.»

Integrarea antrenamentelor noastre in 
programul de antrenamente al stadionului 
„Jiul**. Măcar 4 urc pe săptămină ! Și aș mai 
dori ca, la meciurile noastre, la antrenamen
te, să participe și... tovarăși cu munci dc 
răspundere din cadrul municipiului și 
de la județ.

— E absolut necesar ?
— Eu cred că da. Sînt „stadii" in 

unei echipe peste care se poate trece 
mai ușor cînd echipierii simt în jur o 
și-o atenție deosebită.

— Și presa... cum vă poale ajuta ?
— Neexagennd rezultatele și incercind 

șă-i determine pe jucători că nu și-au însușit 
încă totul. Rugbiștii noștri trebuie îndemnați 
să înțeleagă că pînă la perfecțiune mal c 
mult, să coboare cu picioarele pe pămînt. 
pentru că avem in față un retur greu, foarte 
greu, extraordinar dc greu... însuși Dinu 
a ajuns la perfecțiune. Iar Marinescu, cu 
talentul său incontestabil, mai are în față 
drum lung...

— Dc ce numai Marinescu ?
— A crescut lingă mine. Ca și Dinu. Văd 

in el un bun produs al rugbiului românesc 
dar dacă nu va înțelege că jocul său arc 
încă multe deficiențe — și cea mai mare e 
lipsa de contact în joc...

— De ce e foarte greu returul ?
— In primul rind pentru că sîntem pe lo

cul 1. Antrenorii echipelor fruntașe vor lua 
mari măsuri dc precauție. Știu acum, deja, 
toți că locul acesta nu c rodul întimplării. 
Știu cu toții că eu sînt foarte ambițios și 
acest lucru nu le convine. Celelalte echipe, 
mai mici, iși vor face un titlu de onoare 
dintr-o victorie asupra Științei Petroșani ! 
Insă... Dacă același stil dc muncă va trona 
in echipă, consider că vom fi în stare să 
realizăm, în principal, cc-a de-a doua ..ju
mătate* a concepției noastre de joc Vom 
reuși să practicăm un rugbi valoros, eficient, 
cu rezultate în consecință. Cer jucătorilor, 
înccpind din perioada pregătirilor, să consi
dere aceste șase luni pînă la sfirșitul cam
pionatului ca un „timp" de maximă concen
trare, să nu se sperie de disciplina spartană 
pe caro le-o voi impune, pentru că locul 1 
ne obligă la renunțări, la sacrificii, la o mun
că plină de abnegație și dăruire totală...
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Deocamdată, nimic „palpabil" 1

9 Constantin Dinu, Victor 
Marinescu ți Mihai Bucos ou 
ocupat locurile 5, 7 și 10 
clasamentul celor mai 
rugbiști români ai anului.

Am avut, (să admitem) plă
cuta surpriză de... a constata că 
>a clubul „Știința* există și al- 
Icți, judocani, gimnaști, șahiști, 
voleibaliști și schiori. Sinceri 
să fim. dacă de volei, știam noi 
ce știam, (tot... mulțumită tra
diției), mai auzisem cîte ceva 
și despre aceia care au îndră
git sportul național al japone
zilor, iar de gimnastică afla
sem cu prilejul acelui -bronz' 
cucerit de Ștefan Urmanczyi 
la .universitare", de existența 
atleților, a șahiștilor și schiori
lor eram... străini. De ce ? Pen
tru că, efectiv, putem afirma că 
niciodată, sau aproape nicioda
tă nu am auzit de performan
țe ale atleților, șahiștilor și schi
orilor studenți mineri. Ultimii,

deși aflăți intr-un paradis natu
ral al acestui admirabil sport, 
de cîte ori au avut ocazia, au 
demonstrat, că în afară de bu
năvoință, nu au nimic tangibil 
cu... schiul de performanță. Ni
meni nu poate afirma că cei ce 
au participat la tradiționalele 
cupe U.A.S.R. nu ar ști să schi
eze ..ca pentru un amator' Dar, 
din păcate, numai atît ! Se ig
noră, cu bună știință, un sport 
îndreptățit să aducă Petro«aniu- 
lui universitar rezultate din 
cele mai notabile. Păcat, foarte 
păcat ! Cînd te gîndești că la 
ultimele confruntări ale stu
denților schiori, ai noștri erau 
la egalitate cu... constănțenii I 
Păcat, mare păcat I

• Valorosul internațional 
Constantin Dinu a fost clasat 
al treilea sportiv al județului 
nostru in anul 1971.
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• LcctoT Aurel SL’CIU, pre

ședintele secției de rugby : 
..Darea de seamă a reliefat suc
cesul remarcabil al primei 
noastre echipe care a reușit în 
turul actualului campionat să 
ocupe treapta oea mai de sus 
a ierarhiei rugbiului românesc. 
S-a pus, însă, întrebarea dacă 
mai are vreun temei menține
rea echipei secunde, codașă în 
divizia B. Are. pentru că ea 
constituie unicul partener de 
antrenament al „băieților" 
de la „a întâia", pentru că o- 
feră rezervelor posibilitatea de 
a juca. Ar fi insă de dorit ca 
an’renorul Rădulescu să se o- 
cupe mai atent și de această 
pepinieră a secției noastre de 
rugbi, pentru a ridica cil mai 
multe valori certe din rîndul 
divizionarilor B. Vorbind des
pre pepinieră, ar trebui să in
sistăm pentru înființarea mei 
„clase' și la Ș.S.E. Petroșani. 
In altă ordine de idei, e bine 
să arătăm aici câ și secția noas
tră a greșit uneori tratând cu 
indiferență propriile măsuri In 
acest fel nu vom putea curma 
niciodată ieșirile nesportive ale 
unora din componenții lotului 
nostru".

întotdeauna de secție... De ce 
s-a acceptat, de către tovarășii 
Irimie și Szilagj: plecarea ju
cătorilor Ciora Și Radian, mai 
ales a primului, mai repede 
pasibil de o suspendare... Nu 
pot fi sigur de evitarea retro
gradării, din moment ce nici 
Cosma nu se pregătește cu se
riozitate'.

£ Asist ing. Radu Cîrja- 
BOLOG — secția judo : . Avem 
o secție tînărâ care a și obținui 
cîleva succese pe plan jude
țean. Trebuie să remarc entu
ziasmul deosebit cu care s-au

acordă prioritate plăcerilor u- 
șoare, de moment, chiar înain
tea datoriei de sportiv de per
formanță*.

• Teodor RADULESCU. an
trenorul echipei de rugbi : 
..Este absolut inexact faptul că 
am fost sprijiniți de federația 
de specialitate și de C.N.E.F.S. 
Chiar darea de seamă, contra
zice în continuare, acest lucru 
afirmând că am fost privați de 
un turneu în străinătate, acor- 
dindu-se prioritate, în acest 

echipe („Sportul 
care se zbate în

sens, unei 
studențesc')

9 Lector Septimiu KRAUSS : 
„Să se profite de ponderea a- 
ceslui club în viața municipiu
lui în momentul solicitării u- 
nor fonduri pentru lărgirea ba
zei materiale a secțiilor noastre. 
Fiecare doleanță a noastră tre
buie însoțită de întrebarea „Ce 
ar face oamenii muncii din 
Petroșani, o dată la două săp- 
tămîni. duminica, dacă nu ar 
exista clubul Știința ?* Tot de 
aici poate porni ideea anulă
rii, pentru totdeauna, a disen
siunilor existente între clubul 
nostru și Jiul**.

echipe cu adevărat studen
țești... „Clubul studenților", re
alizat cu atâtea eforturi, oferă 
tinerilor noștri orice. rvimai 
condiții propice practicării -mor 
sporturi de sală, nu. l’2n sul 
de masă și șahul nu au loc aici 
pentru că fiecare se mută 
cum poftește cu birourile sale 
In fond, noi am creat ucesi 
club pentru a avea un bar și 
birouri sau pentru a da posi
bilitatea petrecerii timpului li
ber în condiții civilizate ?... 
Pi imele măsuri și sancțiuni să 
fie dictate de antrenor... Gre
șim ploconindu-ne la mii șefi

Șef lucrări Nicolae UNGU- 
REANU : „Să nu inai acuzata 
lipsa de timp liber la studenți,, 
din moment ce străzile și ca
fenelele sint aglomerate de a- 
ceștia Oare plimbările nu pol 
fi înlocuite cu participări la 
competiții de masă? Sprijină! 
A.S. trebuie să fie mai constant 
la capitolul activităților 
tive. Trebuie să facem
pentru a nu mai rămîne in a- 
nonimat la schi. Este ■ mare 
rușine să nu avem, aici, ia Pe
troșani, o echipă redutabilă în 
acest frumos sport".

spor
tului

sugisih, mi, pwpimi
pus băieții pe treabă. Nu me- 
rită oare ca, în această situa
ție, să facem lotul pentru a ne 
găsi un antrenor calificat I"

• llie CIUNGU, student > 
..Mai multă atenție tenisului de 
masă; e un sport foarte În
drăcit de studenți, dar nu avem 
75 de lei pentru cumpărarea 
unui fileu**.

• Prof. Vasile MARGULES- 
‘U, antrenorul echipei de 

handbal : „Cred că atît duhul 
cit și secția au greșit aplecînd 
prea mult urechea la spusele 
jucătorilor. In echipă s-au 
creat „bisericuțe* în jurul lui 
Ciora și Radian, apărind apoi 
disensiuni între mine și jucă
tori... Am greșii refuzînd să a- 
păr. Consideram că mai rnull 
pot ajuta de pe margine, ca 
antrenor... Nu eram controlați

£ (urnei HI1C1AN, din sec
ția de rugbi : „Se pure că în 
această ședință toată lumea a 
uitat (ă sîntem un club sportiv 
studențesc. Nimeni nu a atins 
problema pregătirii profesiona
le a studenților din aceste e- 
chipe. Se uită oare atît de u- 
șor că acești băieți au venit în 
institutul nostru pentru a în
văța o meserie, pentru a deveni 
utili societății ? Sport nu vor 
face pînă la adinei bătiinețe, 
dur meseria, da. Și, din păcate, 
alături de o serie de studenți 
fruntași mai avem și alții oare

coada clasamentului. Nimeni, 
de la aceste foruri, nu vine (x 
la noi nici măcar să ne între
be... de sănătate. Noroc cu spri
jinul concret și eficient acurdat 
de conducerea institutului, a 
clubului și a secțieil Este spre 
binele rugbiului pelrușănean -ă 
insistăm pentru înființarea u- 
nei secții la Ș.S.fl Petroșani, să 
acordăm o atenție sporită e- 
chipei noastre secunde. Deo
camdată voi face totul pentru 
a sprijini, în limita timpului 
disponibil pregătirea diviziona 
nlur B. Cred lotuși că unga- 

•a unui antrenor calificat ar 
în folosul secției noastre.

jur
n și ...
Este oarecum neplăcut să a- 
vem două echipe cu 
țări diametral opuse..,

cu compar-

Conf. unrv. Nicolae TO- 
DEKK I : .('red că trebuie să 
fim circumspecți. să nu ne 
culcăm pe laurii victoriei, să 
privim cu multă seriozitate mi
nusurile pe care le avem, să 
nșteplăm viitorul cu băgart de 
seamă... Prea ușor !egit:măm 
sportivi |u Știința și tot așa dc 
ușor dăm și dezlegări. Chel
tuim bani cu elemente care nu 
pol aduce nimic pronrțătoi 
sportului din Valea Jiului, iar 
atunci cînd beneficiem ’olu.și 
de sportivi de certă perspectivă, 
ii lăsăm să se ducă unde vor. 
Să privim din prisma promo
vării unor sportivi studenți 
pentru că din aceștia formăm

de la C.N.E.F.S. solicitând tur
nee peste hotare. Să «olicităm 
noi, prin relații bilaterale, or
ganizarea unor astfel de tur
nee**.

• Prof. Theodor SZ1LAGVI, 
antrenorul echipei de baschet : 
.Dăm prea ușor dezlegări. Ar 
fi bine să știm și noi, da;ă 
sîntem doar o pepinieră a altor 
echipe din Vale, sau dorim să 
obținem performanțe. Dacă ne 
oprim la a doua alternativă, de 
ce să nu ne ajutăm reciproc 
cu „beneficiarii' noștri ? Tre
buie să colaboreze clubul spor
tiv cu cadrele de specialitate 
din institut. Este o regulă de 
funcționare a asociațiilor spor
tive universitare".

• Prof. Mircea MIRON, vi
cepreședinte al CJ.E.F.S Hune
doara : _Să îmbunătățim activi
tatea de inasă... Cafenelele și 
bulevardele să (ie părăsite de 
studenți în favoarea sportului.» 
Să 9e înființeze secții puternice 
de tenis de masă, schi și șah... 
Turneele peste hotare se con
tractează cu ușurință, având 
legături bilaterale cu echipe 
puternice din străinătate.. Ne
cesitatea înființări' unui ca
binet metodic la clubul Știin
ța... Legătura catedră-dub este 
o necesitate în sportul de per
formanță universitar.

Pagină realizată 
de

V. TEODOKESCU 
N. LOBONț
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ÎNTREBARE : Ce perspectivă 
întrevedeți aplicațiilor ergono- 
miei în viitorul apropiat in Va
lea Jiului ?

multe spectacole o- 
(cu artiști mulți șl 

Irul de

MARȚI 19 1ANVARYF 197?

(ffrmare din pag. 1)

ompicrii militari Pc-

Casă RĂSPUNDEMde ajutor

ÎNTREBARE: Care sini greu
tățile pc care Ic intîinpinați ?

in centrul urbanistic «I 
străvechii așezări minerești 
petrilcne se află un frumos 
panou ckdicol vieții tinerilor 
din oraș : _Gnzcta tineretu
lui”. Oglindă a activității ce
lor mai tineri cetățeni ai fă
rașului, gazeta însumează 
trei subpanouri, fi 
ele cuprinrind un 
parte. Pe primul se 
trctcle 
Ulce ișt i

acțiunile 
organizațiile U.T.C. iar uit 
mul. intitulat „Rcflrctot 
..prinde" în bălaia razelor 
sale pc acei care nu au re
ușit să sc încadreze în nor
mele dc conduită civilizată 
ce caracterizează marea ma
joritate a tineretului nostru. 
Prima ediție a „Reflectoru
lui" „rov-ne în exclusivitate" 
căminiștilor de la Petrila.

Concepută din inițiativa 
comitetului orășenesc U.T.C.» 
-Gazeta tineretului" promite 
să devină o adevărată carte 
de vizita a ulecișlilor din lo
calitate. In realizarea ei. « 
importantă contribuție și-au 
adus conducerea preparației 
din Petri) i, comitetele de 
partid și U.T.C. din această 
unitate economică, ing. Nico- 
lae Haneș. secretarul comi
tetului U T.C. în mod speci
al.

In recenta adunare genera
lă de dare de seamă privind 
activitatea desfășurată de sec
ția sindicală a pensionarilor, 
din cadrul E. M. Dîlja. din 
februarie 1971 și pînă in pre
zent, s-a ridicat ca o proble
mă importantă înființarea pe 
âîngă secție a unei case de a- 
jutor reciproc.

Propunerea a fost susținută 
de majoritatea participanților 
la discuții. S-a apreciat că 
prîntr-o astfel de măsură se 
contribuie la întrajutorarea 
pensionarilor prin acordarea 
de împrumuturi. în funcție de

reciproc
pentru

pensionari
vechimea Ș> volumul depune
rilor proprii la fondul social, 
rambursabile în termene con
venabile și condiții avantajoa- 
ee. precum și economisirea de 
fonduri.

Avîndu-se in vedere pro
blema interesează majoritatea 
celor 1200 membri de sindicat 
pensionari, secția a luat mă
suri de popularizare a preve
derilor statutului C.A.R. în 
rândul membrilor săi, scoțând 
fn evidență drepturile și obli
gațiile membrilor casei de a- 
jutor reciproc, avantajele ce le 
au aceștia, rolul întrajutorării 
și al economisirii de fonduri, 
înscrierile pe bază de aderări 
benevole, a pensionarilor mem
bri de sindicat se fac la se
diul secției din strada M. Emi- 
nescu nr. 1 Petroșani, începînd 
cu 15 ianuarie a c., urmând ca 
după întrunirea numărului de 
membri prevăzuți de statut să 
se convoace adunarea de con
stituire a noii case de ajutor 
reciproc a pensionarilor 
Petroșani.

Printre 
bișnuile 
spectatori puțini), Teati.. 
stal din Valea Jiului a susți
nut pe la sfârșitul anului tre
cut și un spectacol total neo
bișnuit, total inedit i cu spec
tatori mulți, dar fără nici 
din aprecinții săi actori, 
mult sau mai puțin cunoscuți 
dc public. Dar. să vedem, mai 
ne-ndclcte. despre ce este vor
ba.

La solicitările fostei condu
ceri a teatrului, comitetul o- 
rășenesc dc partid din Lupeni 
a convocat peste 40 dc cadre 
cu funcții dc răspundere din 
oraș (conducători dc întreprin
deri și instituții, secretari ai 
comitetelor dc partid, preșe
dinți ai comiictclor sindicale, 
muncitori fruntași, cadre didne-

ticc și medicale) pentru o dis
cuție ce se părea foaitc ncce- 
s.uă și folositoare. Urma sa so 
analizeze posibilitatea contrac
tării unor abonamente cu pu
blicul din aerst oraș unde colec
tivul teatrului sc bucură de 
multă prețuiic. Cadrele de con
ducere (care s-ar fi înscris, de
sigur, printre primii abonați) 
nu dat curs convocării și, In 
ora stabilită, s-au prezentat în 
sală, unde au început să aș
tepte „ridicarea cortinei-, alică 
apariția conducerii teatrului. 
Așteptarea s-a prelungit peste 
limita răbdării nstfe) că. emo
ția dc începui a «clor prezenti 
s-a transformat, după o oră. în 
nerăbdare, iar apoi într-o deza
măgire Intr-un tlrziu,

teatrului

(respectiv, tovarășul Constan
tin Brujon) Ic-a jucat o come
die. s-au îndreptat înspre case
le lor pentru a nu pierde ccl 
puțin programul dc pc micul 
ecran.

Ce fel de cronică dramatică 
f ă facem acestei ..comedii" ? 
Sau poate, în locul unei cro
nici întocmim bine din a- 
cest subiect scenariul unei pie
re pc care teatrul o poate In
clude încă în repertoriu) aces
tui an ?

Oricum, nu ar avea nevoie 
nici dc repetiții, nici de prea 
mullă recuzită, ci, doar dc.. 
timpul liber (uneori atît de pu
țin, îneît nu mal contează) al 
cadrelor de conducere din mu
nicipiu I

Marți, 18 {anuar!
Soarele răsare la ora 7,48 

și apune la ora 17,04 Zile 
trecute din an — 18. zile ră
mase — 348.

politic ă pc tema i SOCIETA
TEA SOCIALISTA MULTI
LATERAL DEZVOLTATA. 
TRASATURI ȘI CAI DE 
REALIZARE A El IN RE
PUBLICA SOCIALISTA RO
MANIA. Participă propagan
diști ni învățămînlului poli
tic U.T.C. dr In E. M. Pc- 
trjlo. Aninoasn. Ui orn 18, 
în sala mică — conferință

IGIENA Ml'N'Crt.

Iroșani — 1J50; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220, interior 42. tăi

Ergonomia $1 aplicațiile ci 
in industria

în aplicarea acestor cercetări în 
practică prin intermediul con
ducerilor exploatărilor miniere.

O mulțime dc instituții din 
municipiul nostru și din uite 
centre au întreprins în ultima 
vreme studii eu caracter ergo
nomie. Pot să citez în primul 
rînd cercetările efectuate de 
S.C.S.M. privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din sub
teran, ale catedrei de socialism 
de la Institutul de mine în le
gătură cu integrarea profesio
nală în industria minieră, ale 
inspectoratului sanitar de stat, 
ale juriștilor etc. Aș menționa 
însă că aceste cercetări, nefiind 
coordonate dc către un for unic, 
au fost concepute și tratate în 
mod unilateral în funcție de 
profilul cercetătorului, nu in ca
drul’ unei echipe crgonomice 
multidisciplinare. Din păcate, 
multe din concluziile acestor 
studii, avînd un caracter fun
damental, nu au fost încă valo
rificate. In ansamblu, proble
mele studiate au fost dc dome
niul ergonomiei de creație și 
aproape deloc dc domeniul 
ergonomici dc proiectare și a- 
plîcare.

caro le facem urmăresc solici
tările psihofiziologice în condi
țiile noi de muncă create, de
pistarea factorilor de satisfac
ție care să ușureze perioada de 
integrare profesională în mine
rit, pentru a diminua fluctua
ția și stabilirea criteriilor de 
constituire a formațiilor de lu
cru.

Intr-un viilor nu prea înde
părtat cercetarea noastră se va 
îndrepta asupra solicitărilor în 
munca automatizată din subte
ran.

activitatea minerilor. Cercetă
rile noastre au arătat că la o 
reducere a timpului de lucru 
cu 25 la sută, solicitarea psiho- 
fiziologică crește pe post nu
mai cu 15 la sută, in limite 
admise, iar efectele psihice sînt 
deosebite.

Aparent, scurtarea timpului de 
lucru accentuează conflictul în
tre producție și securitatea 
muncii, dar cu o mai bună or
ganizare a muncii se poate pre
lua fără emoție acest sistem nou 
de muncă.

ÎNTREBARE: Ce perspective 
deschid aceste cercetări și a- 
plicații pentru creșterea pro
ductivității muncii in industria 
minieră din bazinul nostru car
bonifer ? Care este importanța 
cercetărilor crgonomice pentru 
bazinul nostru ? Ce studii s-au 
întreprins pină în prezent, cu 
ce rezultate, ce aveți în cen
trul preocupărilor?

RĂSPUNS: Rezultatele obți
nute pînă in prezent demon
strează că prin aplicarea ergo- 
nomiei în toate domeniile de 
activitate economică și socială 
se pot realiza succese promiță
toare, atît în ce privește îmbu
nătățirea indicatorilor de pro
ducție cît și a condițiilor gene
rale de muncă. Am convinge
rea că prin aplicarea în con
tinuare a ergonomici în bazi
nul nostru se va ajunge la o 
mai bună cunoaștere a factoru
lui uman, la perfecționarea și 
la folosirea mai rațională a a- 
ccstuia cît și la optimizarea ce
lorlalți factori de producție.

Cercetările noastre cuprind în 
sfera preocupărilor lor toate 
elementele sistemului, punînd 
accent pe ceea ce este specific 
mineritului în etapa actuală și 
în viitor.

Dacă înainte ne-am axat pe 
activitatea de reducere a pra
fului (rezultatele fiind concreti
zate prin scăderea cu 50 la sută 
a pneumoconiozelor), a zgomo
tului, de îmbunătățire a ilumi
natului și ventilației din subte
ran, în prezent cercetările pe

Fotoi V. IORDACHESCUPietoni înfrigurați.

— Pandurii, avînd în 
iw Tudor Vludimi- 

încep răscoala în Ol- 
și Muntenia. 1832— S-a 

născut medicul lacob Felix, 
întemeietorul igienei științifi
ce din țara noastră (m. 1905). 
1818 — S-a născut scriitorul 
loan Slavici. 1956 - A fost 
creată Armata Populară Na
țională a R.D.G. 1952 — Ziua 
luptei pentru independența 
Tunisiei. 1972 — Se împlinesc 
60 de ani do la a Vl-a Con
ferință generală (do la Pra- 
ga) a P.M.S.D.R. (a avut loc 
între 18—30 ii

mergem
4 TEATRUL

VALEA JIULUI". La Hațeg, 
ora 19, fn sala Casei de cul
tură — spectacol cu piesa 
.....Eseu" de Tudor Mușatcs-

PETROȘANI Noier
brie : Șansa; Republica : > 
pleca: PETRILA ; l’.nad
circului: LONEA Mim 
rul : Moartea filate! istului: 
VULCAN . Leac contra dra
gostei; LUPENI — Cultural: 
Simon Bolivar; Muncitoresc : 
Alfa Romeo și .Tulieta.

Programul

MARII 1H IANUARIE

RĂSPUNS : Greutățile pe ca
re le întîmpinăm sînt cele ine
rente oricărui început Ele tre
buie, firește, învinse în mod 
treptat. Lipsa de cadre de spe
cialitate a constituit ccl mai 
serios obstacol; în prezent, la
boratorul nostru are echipa er- 
gonomică completă, ultimul spe
cialist angajat fiind sociologul. 
Neavînd încă o definiție pre
cisă, rezultatele cercetărilor fi
ind uneori mai îndepărtate, greu 
de exprimat în bani ori în 
tone de cărbune, toate acestea 
fac — pe bună dreptate — ca 
noua știință a muncii să fie 
privită cu rezerve de către cei 
care ar trebui să ne sprijine 
mai mult Aceasta este însă, 
după opinia noastră o stare tem
porară, de tranziție.

RĂSPUNS i Cunoașterea fac
torilor proprii ai situației de 
muncă (permanență ori tempo
rari), ai omului (profesionali și 
motivational!) pe baza modelu
lui stimul-răspuns va permite 
evidențierea „punctelor critice” 
asupra cărora trebuie să se ac
ționeze pentru a se realiza 
„compatibilitatea" necesară care 
să asigure deplina siguranță o- 
mului și producției.

4 CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. In sala mică, 
la ora 18 — UN PORTRET 
PE LUNA — Petre Con
stantin; la ora 19, în sala 
de lectură — SEARA DE 
POEZIE PATRIOTICA.

4 CLUBURI. Lupeni — 
ora 18, expunerea UNELE 
ASPECTE ALE POLITICII 
EXTERNE A PARTIDULUI 
SI STATULUI NOSTRU. 
Clubul tineretului Petrila. 

informarea

4 Petroșani i nr 
Republicii. deschisă 
orele 
între 
tier 
(re orele 7—21.30: duminică 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă in zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și simbutâ între orele 
7.30 -12’’O: 16.00—19.00

7—22 ; 
orele

Corpați,

15. str. 
între 

duminica — 
8—14, Car- 
dcschisă în-

TeLeFo^

PROGRAMUL I 6,00 Mii- 
ă și actualități; 7,00 Ra

diojurnal; 8,08 Matineu mu
zical; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Ba
let in de știri: 9,03 La mi- 
i rofon, melodia proferată 
(continuare); 9,30 Allas cul
tural; 10.00 Buletin d<- știri; 
10.05 Folclor miiniene < • 10,30 
Opereta ..Văduv.i veselă” de 
1-rliar (fragme n’- ): 11,00 Bu
letin de știri: 11,05 Cvinte
tul instrumental Sil. Dinicu; 
11,35 Noi creații coral': 12,00 
Discul zilei; 12,15 Ani din o- 
perc; 12,20 Intilnirc eu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 13.00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13.27 Cîntecul c orc- 
tutindeni: 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14.40 Interpret 
de muzica populară; 15,00 
Buletin dr știri; 15,05 Opere
ta „Calul bălan” dc Benatzky 
(fragmente); 15,40 Pagini vo
cale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16.00 Radio
jurnal; 16,15 Melodn de Ion 
Vasilescu; 16,35 
noastre; 16,50 
47,00 Antena
17.30 Concert i 
populară: 18,00 ( 
20.00 Tableta de sear 
Zece melodii preferate; 20.40 
Cîntă Maria Butaciu: 20.55 
Știința la zî; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21.30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Con
cert dc seară (continuare); 
24.00 Buletin de știri: 0.03— 
6.00 Estrada nocturnă.

> Cîntccele 
Publicitate; 
tineretului; 

de muzică 
Orele serii; 

20.05

ÎNTREBARE: Cum colaborați 
cu factorii direcți ai produc
ției ?

RĂSPUNS : Fără excepție, con
ducerile întreprinderilor ne-au 
acordat tot sprijinul în timpul 
cînd am efectuat cercetări la 
locul de muncă și aș folosi a- 
cest prilej pentru a le mul
țumi din nou.

INTREBARE: Cum priviți ac
tivitatea dv. în domeniul ergo
nomici în contextul experimen
tării pc întregul nostru bazin 
carbonifer a programului redus 
de 6 ore la fronturile de lucru 
din subteran ?

RĂSPUNS: Reducerea pro
gramului de lucru la 6 ore In 
munca din subteran reprezintă 
un pas important !n viața și

(Urmare din pag. 1)

muncă este sub nivelul posibi
lităților, fiind rezerve interne 
care trebuie valorificate pentru 
creșterea randamentelor în a- 
bataje. Indicatorii planului teh
nic nu au fost realizați de că
tre majoritatea colectivelor. Așa 
de exemplu, încărcarea meca
nică în galerii la E.M. Lonea 
s-a realizat doar în proporție 
de 49,1 la sută, la E.M. Uri- 
cani — 48.9 la sută, tăierea 
mecanică în abataje la E.M. A- 
ninoasa s-a realizat numai în 
proporție de 31 la sută, iar la 
E.M. Uricani — în proporție de 
abia 33,5 la sută, din plan și 
față de 90 la sută realizat pe 
C.C.P. De asemenea, indicato
rul „extragerea cărbunelui cu 
susținere metalică" s-a realizat 
în proporție de 91 la sută pe 
C.C.P.

Dezbaterile și măsurile adop
tate de adunarea generală tre
buie să mărească responsabili
tatea fiecărui cadru de condu
cere și salariat în stabilirea de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării producției, pentru 
ca dotarea tehnică să preia cît 
mai mult din volumul de mun
că pe tona de cărbune și me
trul liniar al minerului, să con
tribuie la ușurarea efortului fi
zic al acestuia și creșterea e- 
ficiehței activității unităților.

Pregătirea adunărilor trebuie 
dominată de preocuparea pen
tru desfășurarea unei activități 
economice corespunzătoare în 
toate sectoarele și comparti
mentele de activitate, orientînd 
strădaniile tuturor salariaților 
spre îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor fizici și calitativi. 
Măsurile adoptate trebuie să 
fie dominate de .înaltul spirit 
gospodăresc pentru prevenirea 
risipei, pentru administrarea 
bunurilor materiale în mod e- 
ficient, reducerea considerabilă 
a consumurilor specifice de ma
teriale și înlocuirea celor defi
citare — căi sigure de reduce
re a prețului de cost și 
creștere a beneficiilor.

Pe această linie, comitetele 
oamenilor muncii, colectivele 
de conducere și comitetele sin
dicatelor trebuie să informeze 
adunarea asupra modului cum 
s-a aplicat legislația muncii în 
vederea stimulării și cointere
sării materiale a salariaților în 
buna gospodăriro și reducerea

dc

9,00—io.CM) Teleșcoalfi. 
18,00 Micii meșteri inari. 
18,30 Rcvisla literară TV. 
19.110 Artă plaMiră.

poziții.
19,15 Publicitate.
19.20 1 (101 de seri : 

rllc celor doi

Prin cx-

Aventu- 
«fiței.

19.30 Telejurnalul <lr seară. 
20,00 Reflector. ’
20.20 Teatru liric TV. Opera 

„Alexandru Lfipiișnea 
nu" de Alex. Zirr 
(premieră).

21.30 Prim plan. Maria Spi 
ridon — creatoare dc 
artă populară din co
muna Avrig, |ud. Sibiu

’ i vedetelor.
Belafonte, 

Carrol,
Falana,

22,110 Parada
Hary 
hanne 
Lola I 
Bccaud, Marcel 
Sașa 
Paine, Franck 
del, 
Franck Sinatra, Sergio 
Endrigo.

22,45 Telejurnalul de noapte

Borisov,

Dean

Gilbert 
Amont 

Frida 
Fcman 
Martin.

tea
Temperatura maximă la 

Petroșani a fost ieri de mi
nus 11 grade, iar la Paring 
de minus 15 grade. Minima 
a înregistrat valori cuprinse 
intre minus 15 grade și res
pectiv 24 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 28 cm.

Pentru următoarele 24 de 
orc: Vremea $e menține fri
guroasă, în special noaptea. 
Cer mai mult acoperit. Pc 
alocuri ninsori slabe. Tempe
ratura în ușoară creștere.

Informații utilitara

I. G. L Petroșani>

© GI1. BOZU — Petroșani. 
Mai intîi o remarcă i modul 
și condițiile în care I.G.C. Pe
troșani își procură imprimate
le de diferite valori pentru ta
xarea călătorilor pe autobuze 
nu ne prea dau dreptul să fa
cem glume. Există, după cum 
ne-a dovedit-o investigația la 
întreprindere, unele dificultăți, 
mai ales în ce privește obține
rea biletelor de autobuz de va
lori mici cu antetul I.G.C. Pe
troșani. In ceea ce privește bi
letele de călătorie de 
decontabile (dc 3, 5,
8 lei), întreprinderea dispu
ne de suficiente imprimate cu 
antet corespunzător denumirii

valori
6,50 și

consumurilor de materii 
teriale.

Avînd rolul de mijloc 
tiv și de ridicare a conștiinței 
salariaților, adunările 
să facă răspunzător pe 
membru al colectivului 
propria sa activitate, să 
nunțe cu hotărire față 
pectele de indisciplină care se 
mai manifestă la unii salariați, 
chiar cadre de conducere. Ob
servațiile critice nu trebuie 
făcute global sau general, ci 
la concret, cu referiri la cauze 
și măsuri ce trebuie luate pen
tru reducerea absențelor de la 
serviciu și folosirea cît mai e-

și ma-

educa-

trebuie 
fiecare 
pentru 

se pro
ci e as-

ficientă a programului de lu
cru. De asemenea, comitetul oa
menilor muncii și sindicatul 
să răspundă adunării de ce nu 
s-au asigurat condițiile ca fie
care formație de lucru să-și 
realizeze planul și angajamen
tul asumat în întrecerea socia
listă și ce se va întreprinde 
concret în viitor.

Adunările oamenilor muncii 
trebuie pregătite in așa fel oa 
ele să constituie prilej de in
tensificare a muncii politice 
și educative în rîndul salariați
lor în spiritul cunoașterii și a- 
plicării legislației, întăririi vi
gilenței și a combativității re
voluționare împotriva manifes
tărilor de indolență, superficia
litate și, totodată, să contribuie 
la dezvoltarea simțului răspun
derii dc a munci cu dăruire și 
de a avea grijă de avutul ob
ștesc.

In perioada supusă analizei 
au avut loc la unele unități 
unele abateri ale salariaților de 
la normele de protecție a mun
cii soldate cu accidente, s-au 
produs avarii care au scos din 
producție locuri de muncă. Față 
de aceste aspecte negative, 
participanții la adunări să ia 
poziție liotărită și să adopte 
măsuri prin care să se prevină 
pe viitor asemenea fenomene.

Analizele și măsurile stabilite 
trebuie să conducă la soluțio
narea unor probleme specifice

sale (asigurare dată de conta
bilul șef N. Simaschiev iei și 
șeful serviciului aprovizionare 
D. lonescu), deci, călătorii care 
decontează asemenea bilete, nu 
întimpină nici un fel de greu
tăți.

Referitor la biletele pentru 
călătoriile în interiorul locali
tăților, adică cele de 0,50, 1, 
1.50 și 2 lei, dintre care unele 
au alt antet decît cel al I.G.C. 
Petroșani, trebuie precizat că, 
în general, ele nu se decontea
ză și ca atare nu creează difi
cultățile la care dv. vă referiți 
în scrisoarea adresată redac
ției.

activității lor în legătură cu 
realizarea și depășirea planului 
pe 1972. Așa de pildă. în con
strucții se cuvin a fi în atenție 
asigurarea condițiilor pentru 
menținerea unui ritm intens de 
construcții și montaje, scurtarea 
duratei de execuție și de pu
nere în funcțiune a obiective
lor. realizarea parametrilor pro
iectați, gospodărirea materiale
lor. reducerea volumului de 
muncă pentru finisaj, genera
lizarea lucrului în două schim
buri la utilajele grele, stabili
rea de măsuri pentru extinde
rea acordului simplu și global, 
creșterea gradului de mecani-

zare, întărirea ordinei și disci
plinei pe șantiere în lumina 
programului aprobat de secre
tariatul C.C. al P-C.R. in luna 
octombrie 1971.

Atenția salariaților din trans
porturi și telecomunicații tre
buie îndreptată spre întărirea 
disciplinei în muncă, mărirea 
gradului de siguranță a circu
lației. Creșterea eficienței eco
nomice a transporturilor, între
ținerea și înlăturarea imobili
zărilor parcului volant, reduce
rea staționării la operațiile de 
încărcare-descărcare, îmbunătă
țirea calității prestațiilor 
poștă și telecomunicații.

Dezbaterile din unitățile de 
comerț și prestarea de servicii 
către populație se cuvin a fi 
concentrate spre aproviziona
rea cu mărfuri, păstrarea și 
manipularea lor, îmbunătățirea 
deservirii, combaterea manifes
tărilor de necinste, favoritism, 
luarea de bacșișuri, întărirea 
ordinei și curățeniei în unități, 
ridicarea gradului de deservite 
și comportament față de publi
cul consumator.

in cadrul tuturor dezbaterilor 
necesită atenție preocuparea co
lectivelor pentru realizarea 
programului de pregătire și 
perfecționare a salariaților. ri
dicarea gradului de cunoaștere 
și slăpînire a tehnicii și orga
nizării producției.

In cadrul materialelor ce vor

de

• ANGHEL DUMITRU, 
Vulcan. Vă satisfacem cu plă
cere rugămintea adresată re
dacției dc a transmite senti
mentele dv. de recunoștință, 
stimă și prețuire colectivului 
secției interne a spitalului din 
orașul Vulcan, dr. Gurtavenco, 
dr. M. Blaj, dr. Angelescu, pre
cum și surorilor care după 
trei sâptămîni de internare 
v-au restabilit sănătatea. Ne 
asociem mulțumirilor pe care 
le comunicați colectivului spi
talului și, la rîndul nostru, ti 
urăm noi succese în activita
tea de ocrotire 
menilor muncii.

angajeazâ
♦ Electricieni autorizați, pentru sectoarele de 

producție din Petrila, Petroșani, Vulcan, Lu- 
peni.

Salarizarea, conform ILC.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare, zilnic la serviciul personal- 
administrativ al întreprinderii, str. Cuza Vodă nr. 23; 
Telefon : 1667.

sănătății oa-

prezentate a-fi întocmite și .
dunării, o atenție deosebită va 
trebui acordată întocmirii con
tractelor colective de muncă în 
cuprinsul cărora să fie in
cluse angajamente reciproce 
concrete, care să contribuie la 
soluționarea problemelor eco- 
nomico-sociale, politice și cultu
ral-sportive ale salariaților. la 
respectarea reciprocă a preve
derilor legale.

Conform prevederilor legii, 
în actualele adunări se va com
pleta componența comitetelor 
oamenilor muncii, mărindu-se 
numărul reprezentanților. Se 
cere să fie aleși în acest organ 
de conducere colectivă oameni 
harnici, competenți cu calități 
morale, politice și profesionale 
corespunzătoare, care se bucu- 
ă de aprecierea colectivului.
Complexitatea obiectivelor in

cluse in ordinea de zi a adu
nărilor generale 
partea organului nostru, a tu
turor sindicatelor, a comitetelor 
oamenilor muncii și a condu
cerilor tehnico-administrative o 
preocupare sporită privind pre
gătirea, organizarea și buna 
desfășurare a acestora. In ca
drul acestei acțiuni o impor
tanță deosebită trebuie acorda
tă ia nivel de secții, sectoare, 
loturi, șantiere, unde adunările 
se desfășoară în prezența tutu
ror salariaților. Eficiența adu
nărilor depinde și de preocupa
rea pentru selecționarea și eva
luarea propunerilor și proble
melor rezultate din dezbateri. 
Pentru acest lucru, în confor
mitate cu legislația în vigoare, 
colectivele de conducere trebuie 
să fixeze termene, responsabi
lități și măsuri pentru infor
marea salariaților cu modul de 
rezolvare a problemelor.

Faptul că sindicalelor și co
mitetelor oamenilor muncii li 
se încredințează misiunea să 
organizeze și să conducă, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, aceste adunări, ne cere 
să asigurăm garanția unui ca
dru corespunzător de realizare 
practică a participării oameni
lor muncii eu întreaga capaci
tate .și răspundere la conduce
rea activității economice și so
ciale din unități, la stabilirea 
angajamentelor și măsurilor 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor in raport cu ce
rințele și posibilitățile reale ii
le fiecărui colectiv de muncă.

reclamă din
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PARIS

UNOR MORMINTE DIN EPOCA

Un nou act PRE-ROMANA

al M.A.E. alde cuvînt

Intilnirea președinților 
celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală de 
colaborare economică între 
România și R.D. Germană

BERLIN 17. — Corespondentul Xgcrprcs, Ștefan Dcju. 
transmite : Luni dimineață, a început, la Berlin, intilnirea 
dc lucru a președinților celor două părți in Comisia mixtă 
Kuvcrnamcntalu dc colaborare economică intre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Germană. De
legația română este condusă dc Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului dc Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă, iar delegația R. D. Germane — 
de Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului dc Miniștri, 
președintele părții R. D. Germane in Comisie, l.a lucrări 
participă Nicolac Ghenca, ambasadorul României in R D. 
Germană, și membrii celor două delegații.

I,a intilnirea dc lucru se analizează activitatea dc co
laborare și cooperare economică și tehnică dintre cele două 
țări, îndeosebi in domeniile construcțiilor de mașini, elec
trotehnicii șl electronicii, industriei chimice, precum și 
schimburile comerciale, in scopul dezvoltării in continuare 
i relațiilor economice și tehnice dintre cele două țări.

Reuniunea Comitetului pregătitor 
al Adunării Mondiale pentru pacea și 
independența popoarelor indochineze
PARIS 17 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. informează că la 
Paris a avut loc o reuniune a 
Comitetului pregătitor al Adu
nării Mondiale pentru pacea 
și independența popoarelor in
dochineze, care urmează să-și 
tină lucrările în cursul lunii 
februarie, în capitala Franței. 
Au luat parte peste 70 de re
prezentanți din partea unor 
organizații internaționale și na
ționale. precum și delegații din 
R.D. Vietnam, Republica Viet
namului dc sud, Laos și Cam
bodgia.

Comitetul pregătitor a dat 
publicității un comunicat, în 
care se arată oă Adunarea 
Mondială de la Paris „va fi 
cea mai importantă manifesta
re internațională de pînă acum 
în sprijinul popoarelor din 
Indochina și va marca o etapă 
nouă în mobilizarea opiniei pu
blice din toate părțile lumii".

Documentul subliniază că pa
cea ar putea fi restabilită neîn
târziat în Vietnam, dacă guver
nul Statelor Unite, ca răspuns 
la programul în șapte puncte 
al Guvernului Revoluționar

Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, ar hotărî un 
termen rezonabil pentru retra
gerea tuturor trupelor S.U.A., 
precum și a tuturor mijloace
lor americane dc purtare a 
războiului și ur înceta să spri
jine regimul de la Saigon. Ne
gocierile privind o astfel de 
soluție politică se arată în con
tinuare — trebuie duse pînă 
la. capăt la Conferința de la 
Paris privind Vietnamul.

In Laos — subliniază comu
nicatul — S.U.A. trebuie să la
se părțile interesate din aceas
tă țară să-și reglementeze pro
priile lor probleme în confor
mitate cu soluția politică pro
pusă de Frontul Patriotic Lao
țian.

In Cambodgia — menționea
ză în încheiere documentul — 
instaurarea păcii depinde nu
mai de încetarea agresiunii 
S.U.A. și a sprijinului acordat 
de acestea regimului de la 
Pnom Penh și de retragerea 
trupelor saigoneze, în conformi
tate cu poziția exprimată de 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională a! Cambodgiei.

de acțiune 
a P. C

BONN 17 (Agerpres). — In 
sala Congreselor din Saar- 
brucken s-a deschis o reuni
une, organizată de Partidul 
Comunist German, la care 
participă aproximativ 1500 
de persoane, transmite agen
ția A.D.N.

La începutul reuniunii ca
re marchează deschiderea 
Săplămînii de acțiune a 
P.C.G., participanțil au adop
tat o declarație de solidari
tate cu lupta popoarelor din 
Indochina.

Luînd apoi cuvîntul, Her
mann Gautier, membru

Prezidiului P.C, German, 
arătat că principala sarcină 
a partidului în perioada I- 
mediat următoare o reprezin
tă crearea unei puternice 
mișcări populare in favoarea 
ratificării tratatelor semnate 
de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și Polonia, pre
cum și in favoarea convocării 
conferinței de securitate euro
peană în anul 1972. Vorbito
rul s-a pronunțat pentru pri
mirea. pe bază de egalitate 
în drepturi, a R.D.G. și 
R.F.G. în Organizația Națiu
nilor Unite.

DESCOPERIREA

PEKIN 17 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei (GRUNK) 
a dat publicității o declarație 
în legătură cu planurile ame- 
ricano-tailandeze privind tri
miterea de noi trupe ale regi
mului de la Bangkok în Cam
bodgia. De la începutul actua
lului sezon uscat — se spune 
în declarație — poporul cam
bodgian și forțele sale de re
zistență au zdrobit trupele lon- 
noliste. care constituiau coloa
na vertebrală a planului S.U.A. 
de „khmerizare" a războiului. 
De asemenea, trupele interven- 
ționiste saigoneze au trebuit să

se retragă în Vietnamul de 
sud. In pofida acestor înfrin- 
geri suferite, S.U.A. intențio
nează trimiterea de noi contin
gente de militari tailandezi în 
Cambodgia.

In ultima vreme — arată de
clarația — s-au intensificat 
contactele între șefii regimuri
lor de la Bangkok, Saigon și 
Pnom Penh și conducătorii mi
litari americani din Vietnamul 
de sud în scopul punerii în 
practică a acestor intenții. Noile 
planuri ale inamicului sînt 
strîns legate de lovitura de 
stat de la Bangkok din noiem
brie 1971, 
scopul de a 

mai adîncȘi

pusă la cale cu 
implica Tailanda 
în războiul de a-

gresiune al S.U.A. împotriva 
celor trei țări din Indochina.

Declarația GRUNK formu
lează un protest energic împo
triva acestei noi acțiuni, meni
tă să ducă la perpetuarea și 
extinderea războiului în Cam- 
bodgia și în întreaga Indo- 
chină, și pentru care întreaga 
răspundere o poartă Statele 
Unite și regimul de la Bang
kok. Declarația exprimă con
vingerea GRUNK că poporul 
cambodgian și forțele sale de 
rezistență vor da riposta me
ritată noilor trupe invadatoare 
și vor obține noi victorii în 
lupta lor împotriva agresiunii 
imperialiste pentru salvarea 
națională.

provocator la adresa
R.P.D. Coreene

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
Un avion de mare viteză și al
titudine de tip „S.R.-71", apar- 
ținînd forțelor militare ale 
Statelor Unite, a pătruns la 16 
ianuarie în spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene în scopuri de 
spionaj și pentru a comite acte

ostile. Menționînd că această 
pătrundere constituie «n act 
fățiș de agresiune împotriva 
R.P.D. Coreene, agenția A.G.T.G. 
relevă că S.U.A. și aliații lor 
trebuie să fie conștienți de con
secințele pe care le pot avea 
asemenea provocări.

Cu prilejul unor lucrări efec
tuate in sudul Italiei pentru 
construirea unei șosele au fost 
descoperite trei morminte din 
epoca pre-romană. In interio
rul acestor morminte au 
găsite numeroase amfore 
alte obiecte. Mormintele 
fost descoperite Io o adinei- 
me de 3,5 metri.

fost
Ș' 

au

IN VEDEREA STĂVILIRII

EVAPORĂRII EXCESIVE A

APELOR MARII CASPICE

A

In legătură cu acordul
intervenit intre

Washington și Tel Aviv
CAIRO 17 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. informează că 
purtătorul de cuvînt egiptean, 
Tahseen Bashir, a făcut o decla
rație în legătură cu acordul in
tervenit între Washington și Tel 
Aviv, prin care se permite Is
raelului să producă material mi
litar conceput de Statele Unite. 
Purtătorul de cuvînt egiptean a 
arătat că acordul menționat con
stituie o escaladare a rolului 
militar al Statelor Unite în Ori
entul Apropiat. El a menționat 
că S.U.A. nu se mărginesc la 
livrarea către Israel a avioane
lor „Phantom", ci, prin inter
mediul acordului respectiv, au 
făcut din Israel un partener în 
producția de arme americane, 
limitînd astfel posibilitățile u- 
nor pași spre dezarmare în re
giunea Orientului Apropiat.

Purtătorul de cuvînt egiptean

a deplîns faptul că Statele U- 
nite au semnat acest acord în- 
tr-un moment în care trupele 
israeliene ocupă 
state suverane 
ale O.N.U.

teritorii a trei 
și membre

•

Condamnarea unui membru 
al Comitetului Executiv 

al P.C. din Spania
MADRID 

Tribunalul ... 
Madrid a condamnat pe Luis 
Lucio Lobato Espronceda, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, care a fost 
acuzat de .asociere și propa
gandă ilegală" la 21 de ani și 
jumătate închisoare și la plata 
unei amenzi de 10 000 de pese
tas. In rechizitoriul său, procu
rorul a acuzat pe Lobato Es
pronceda că a organizat la Ma
drid, în anul 1970, tipărirea u- 
nor manifeste ale Partidului

17 (Agerpres). — 
ordinii publice din

Comunist din Spania și „Comi
siilor muncitorești" (sindicatele 
nerecunoscute de guvern).

In același timp cu Lobato 
Espronceda au fost condamnați 
Enrique Garcia-Crespo — la 5 
ani închisoare și o amenda de 
10 000 de pesetas — și Angel 
Sanchez-Hernandez — la 3 ani 
și jumătate închisoare și o a- 
mendă de 10 000 de pesetas. Un 
al patrulea 
Martin, a fost 
de dovezi.

Geologii sovietici au elabo
rat un plan în vederea stăvi
lirii evaporării excesive a apelor 
Mării Caspice, care duce la 
scăderea nivelului ei. Prin con
struirea unui dig in golful Kara- 
Bogaz-Gol, unde anual se e- 
vaporează peste șapte kilometri 
cubi din apa mării, in anul 
2 000 se va ajunge Io o ridi
care a nivelului Caspicii cu 
cel puțin 25 centimetri față de 
nivelul actual. Digul ar urma 
să servească la reglarea debi
tului de apă care pătrunde in 
golf. Construcția lui este, după 
părerea specialiștilor, o lucrare 
care nu prezintă dificultăți teh
nice deosebite.

PODURI METALICE

LA INTERSECȚIILE STRĂZILOR 

CU TRAFIC MARE

acuzat, Roman 
achitat, din lipsă
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Au trecut numai cîțiva ani 
de ctod oamenii de știință din 
diferite țări și de diferite spe
cialități au început să tragă 
semnalul de alarmă : omenirea 
este amenințată de o deterio
rare atit de gravă a mediului 
înconjurător, îneît este necesar 
să se ia măsuri urgente pe plan 
legislativ și propagandistic in
cit lupta împotriva poluării 
mediului în care trăim să de
vină o cauză a omenirii întregi.

La început, apelurile savan- 
ților au fost considerate drept 
un nou .,hobby“. însă faptele 
i-au obligat pînă și pe cei mai 
sceptici să-și reconsidere punc
tul de vedere. Specialiști ai 
Fondului Mondial pentru pro
tecția mediului înconjurător au 
stabilit că lumea este în pe
ricol de a pierde aproximativ 
20 000 de specii de plante (10 
la sută din totalul vegetalelor 
cunoscute) din cauza poluări: 
intense a diferitelor regiuni ale 
globului.

Și acest exemplu nu este sin
gurul. Luînd cuvîntul la Con
ferința internațională pentru 
combaterea poluării oceanelor, 
cunoscutul explorator norve
gian. Thor Heyerdhal, a aver
tizai că păstrarea echilibru!ui 
ecologic al oceanului constituie 
o condiție pentru supraviețui
rea speciei umane. El și-a ex
primat îngrijorarea față de 
gradul de contaminare a ocea
nelor, citind date culese în 
timpul celor două traversări a 
Oceanului Atlantic cu ambarca
țiunile .Ra-1" și „Ra-2*. Ca 
exemplu, exploratorul a citat 
făptui că întreaga zonă a o- 
ceanului intre cele două con
tinente conține, printre alte re
ziduuri, un număr imens de 
pete foarte mici de petrol, care 
plutesc pe suprafața apelor.

Acestei păreri i s-a asociat 
și cunoscutul cercetător fran
cez, Jacques Piccard, care a 
declarat, în cadru! unei confe
rințe de presă la Geneva, că, 
dacă nu se vor lua măsuri ca-

tegorice, în următorii 25—30 
ani. viața din mările și oceane
le lumii va fi serios primejdui
tă. Pentru a-și susține afirma
ția, savantul a arătat că anual 
în mări și oceane se varsă 10 
milioane tone de produse pe
troliere și 5 000 tone mercur.

Poluarea aerului și oceanu
lui mondial este mai greu se
sizabilă de opinia publică, pe 
cînd poluarea 
exemplu, are 
concrete și imediate asupra sta
telor riverane. La un recent 
Congres al reprezentanților în-

Rinului, de 
repercursiuni

vede pe anul în curs o alocație 
de 34,5 milioane dolari, față de 
11 milioane, în anul 1971, pen
tru măsuri de asanare. De alt
fel, în această țară a fost creat 
un minister special pentru re
zolvarea acestei probleme, care 
are misiunea de a aduce, pînă 
în anul 1980, mediul înconju
rător la situația din anul 1961. 
împotriva delicvenților de la 
legile special adoptate în acest 
sens sint prevăzute pedepse 
privative de libertate pe termen 
de pînă la șapte ani.

In Anglia, legile drastice care
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O preocupare a civilizației 
contemporane:
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teprinderilor pentru alimentare 
cu apă din Olanda s-a relevat 
că actualele instalații de puri
ficare a apelor fluviului au a- 
juns la limita superioară a ca
pacității lor tehnice și că dm 

- • - a
nu

cauza deversării continue 
apelor reziduuale în Rin, 
este exclusă apariția unor gre
utăți in aprovizionarea cu apă 
potabilă a unor regiuni din 
Elveția, R.F. a Germaniei și O- 
landa.

Exemplele sint atît de gră 
toare — și mai pot fi citate și 
altele — incit în diferite țări 
au și fost luate măsuri care 
vor face ca lupta pentru asa
narea mediului care ne încon
joară să devină o cauză a în
tregii omeniri.

In Japonia, de exemplu, unde 
numărul victimelor vicierii me
diului in care trăim a ajuns Ia 
5 000 de persoane, bugetul pre

obligă întreprinderile să reducă 
gradul de emanare a fumului și 
gazelor toxice în atmosferă, au 
reușit să ducă la o primă vic
torie i după zece ani, la Londra 
a fost practic lichidat „Smog"- 
ul care învăluia de multe de
cenii capitala britanică.

In preocupările americane, 
lupta pentru depoluarea mediu
lui înconjurător a început să 
ocupe în prezent un loc impor
tant, această cauză fiind înscri
să între prioritățile fiecărui orn 
politic care candidează la o 
funcție însemnată. Au fost e- 
laborate și prezentate Congre
sului 40 de măsuri împotriva 
poluării industriale, pentru li
mitarea folosirii insecticidelor 
și detergenților și altele. Mă
surile care vor intra în vigoare 
incepînd c-u anul 1975, 6Înt a- 
tit de drastice îneît vor deter
mina o întreagă revoluție în

industria automobilelor, ale 
căror motoare sînt considerate 
ca o sursă importantă de gaze 
toxice.

Sint cunoscute, de altfel, fap
tele privind închiderea de că
tre autoritățile americane a 23' 
uzine din orașul Birmingham, 
(Alabama) care au încălcat le
gea „aerului curat", adoptată 
în anul 1970, cele referitoare la 
dezacordul a numeroși membri 
ai Congresului față de aloca
rea de fonduri pentru construi
rea avionului supersonic ame
rican de pasageri, despre care 
s-a apreciat că ar produce prea 
mult zgomot și motoarele căruia 
vor emana o cantitate prea mare 
de gaze toxice.

Importante acțiuni pentru 
protejarea mediului înconjură
tor se iau în Uniunea Sovie- 

. tică. Aici, legea îngrădește con
strucția de întreprinderi indus
triale în incinta orașelor și o- 
bligă la mutarea din centrul 
localităților a întreprinderilor 
care degajă o cantitate mare de 
fum și de gaze. In decembrie 
1971 a fost adoptată o lege 
pentru protecția apelor care o- 
bligă fiecare întreprindere ă 
dispună de stațiuni pentru epu
rarea apelor reziduuale.

O inițiativă interesantă a f• •st 
adoptată în voievodatul Kato
wice, care ocupă unul din pri
mele locuri în Polonia ca dez
voltare industrială. Aici au fost 
plantați în toamna anului 1971 
aproape două milioane de ar
bori și arbuști pentru combate
rea, pe cale naturală, a poluă
rii atmosferei.

...Lupta pentru salvarea na
turii capătă proporții din ce in 
ce mai mari. Dintr-o preocu
pare a unui cerc de savanți, sau 
a unor institute de cercetări, 
ea se transformă într-una din 
preocupările majore ale umani
tății și, fără îndoială, anul 1972 
va aduce noi victorii în lupta 
pentru protejurea mediului în
conjurător.

Bogdan PAVELESCU

<$> Agenția TASS relatează că 
la 17 ianuarie a fost presuri
zată prima conductă petrolieră 
subacvatică din sectorul turk- 
men al Mării Caspice. Pe aceas
tă conductă va fi pompat spre 
țărm țițeiul extras din cele-trei 
sonde marine, forate în largul 
mării. Prin intrarea in exploa
tare a conductei va începe prac
tic și exploatarea zăcămîntu- 
lui.

O Peste 20 000 dc chilieni 
au primit servicii, in anul 1971, 
în urma măsurilor luate în ve
derea lichidării șomajului de 
guvernul Unității Populare. Po
trivit datelor publicate de Insti
tutul de economie al Universi
tății din Santiago de Chile, in
dexul șomajului, la sfârșitul lui 
decembrie 1971, a fost cel mai 
scăzut din întreaga istorie a 
țării.

Regiunile din Extremul O- 
rient sovietic dezvoltă cu suc
ces comerțul riveran cu Japo
nia, relatează agenția TASS. 
Dacă in trecut exportul sovietic 
în Japonia era reprezentat doar 
de cherestea, blănuri și pește, 
în prezent, întreprinderile so
vietice exportă și mașini, pro
duse petroliere și alimentare. 
O nouă etapă în relațiile eco- 

>mice sovieto-japoneze a deve
nit valorificarea resurselor na
turale ale Siberiei și Extremu
lui Orient.

< Compania „Volkswagen" a 
anunțat majorarea prețurilor pe 
piața interna ale automobilelor 
sale cu 4,9 la sută în medie. 
Un purtător de cuvînt al fir
mei a declarat că această mă
sură, care a intrat in vigoare 
la 17 ianuarie, a fost luată ca 
urmare a creșterii prețului de 
cost și a reducerii comenzilor 
în străinătate.

+ Celebra Ncfertiti, una din
tre cele mai frumoase regine 
ale Nilului, pare să fi fost, in 
același timp, una dintre cele 
mai inteligente și puternice per
sonalități din istoria Egiptului. 
Concluzia se desprinde din s* 
dicrea și reconstituirea, cu a- 
jutorul computerelor, a temple
lor închinate acestei enigmatice 
figuri feminine, întreprinsă timp 
dc peste un an de arheologii 
de la Universitatea din Pennsyl
vania.

Un grav accident feroviar 
s-a produs duminică clupă- 
amiază în Grecia. Două trenuri 
de pasageri, unul dintre ele fi
ind expresul Atena — MUn- 
chen, s-au ciocnit în apropie
rea localității Doxcra, situată în 
zona de centru a țării. Potrivit 
primelor știri, 20 de persoane 
și-au pierdut viața și aproxima
tiv 60 au fost rănite.

< O delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Andre Vieuguet, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., a studiat experiența P.C. 
Italian în organizarea activită
ții în marile orașe și a avut 
un schimb de vederi cu Gian 
Carlo Pajetta și Ugo Pecchîoii. 
membri ai Direcțiunii P.C.I.’, și 
cu alți activiști cu munci de 
răspundere ai C.C. al P.C.I.

Ministerul Justiției a a- 
nunțat că, în cursul anului 
1971, peste 5 700 de cetățeni ja
ponezi, între care oameni po
litici și de afaceri, militanți 
pentru normalizarea relațiilor 
japono-chineze au vizitat R.P. 
Chineză. Această cifră repre
zintă o creștere progresivă a 
unui proces început în anul 
I960, relevă agenția Kyodo.

© După cum informează a- 
genția B.T.A., luni, la una din 
minele întreprinderii „Ghcorghi 
Dimitrov" din localitatea Per
nițe, s-a produs o explozie, in 
urma căreia au fost înregistrați 
șapte morți și 12 răniți.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, a numit o co
misie guvernamentală, sub con
ducerea ministrului industriei 
grele, Hristo Panaiotov. care a 
sosit Ia locul accidentului pentru 
a elucida cauzele exploziei.

Au fost adoptate neîntirziat 
măsurile corespunzătoare în ve
derea ajutorării celor răniți și 
a familiilor persoanelor deceda
te.

de compania de te- 
C.B.S. rezultă că 

cei 3 016 delegați la 
națională a Partidu-

# Dintr-un sondaj întreprins 
în S.U.A. 
leviziunc 
1 199 din 
Convenția
lui democrat s-ar pronunța în 
favoarea acordării învestiturii 
senatorului Edmund Muskie 
pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie. Astfel, senato
rului i-ar lipsi doar 310 voturi 
pentru a obține majoritatea ne
cesară.

Elaborarea 
unei noi constituții 

în Pakistan
RAWALPINDI 17 (Agerpres). 

— Intr-un discurs pronunțat la 
Lahore, ministrul pentru pro
blemele legislative și parlamen
tare al Pakistanului, Mian 
Mahmoud Qasuri, a declarat că 
președintele Zulflkar Aii Bhut
to l-a autorizat să procedeze la 
pregătirea elaborării proiectu
lui noii constituții a țării. El 
a menționat că nu a fost fixat 
un termen limitativ pentru e- 
laborarea proiectului, dar că el 
va căuta să îndeplinească a- 
ceastă sarcină in cel mai scurt 
timp posibil. Potrivit declarați
ei lui Qasuri, președintele 
Bhutto ar dori ca drepturile 
fundamentale să fie mai bine 
reflectate în noua constituție

dccît In precedentele legi su
preme ale țării, din anii 19"»» 
și 1962.

Pe dc altă parte, ministrul 
pakistanez a declarat că guver
nul ar putea să introducă in 
scurt timp o legislație care să-l 
împuternicească să naționalize
ze proprietățile private în inte
resul economiei naționale. In 
acest caz, a menționat Qasuri. 
cabinetul n-ar fi obligat să 
plătească compensații poseso
rilor, dacă aceștia au violat le
gile țării. Agenția Reuter su
bliniază că această declarație 
reprezintă o referință la cele 
mai bogate familii din Pakis
tan, cărora li s-a cerut să ce
deze devizele aflate în posesia 
lor pînă la 25 Ianuarie.

Creșterea intensității traficu
lui de automobile in orașe a 
deto^minat pe edilii francezi 
să recurgă la o soluție origi
nală, și anume construirea unor 
poduri metalice la intersecțiile 
străzilor cu trafic foarte mare, 
în vederea realizării diferențelor 
de nivel pentru circulația auto
mobilelor. In 1972, in orașe ca 
Lyon, Toulon și altele, precum 
și în regiunea Parisului vor fi 
construite 15 poduri metalice 
de acest fel. Soluția prezintă 
avantajul că asemenea poduri 
se construiesc în numai 2-3 
luni față de cele de be
ton, a căror construcție este 
îndelungată, și că pentru mon
tarea lor nu este necesar să se 
oprească circulația. Prețul unul 
pod metalic este mult moi re
dus decit cel al unei lucrări 
de pasaj sub nivel și poate fi 
oricînd demontat pentru a fi 
mutat în alt loc.

AUTOMOBILE ELECTRICE

Uzinele de reparat automo
bile din Ceboksarî execută o 
serie experimentală de 70 de 
automobile electrice. Electro- 
mobilul va dezvolta o viteză 
de peste 30 kilometri pe oră, 
putînd să circule fără rein- 
cărcarea bateriilor 60 kilome
tri. Reincărcarea acumulatoa
relor se va reoliza de la re
țeaua electrică urbană.

RAMAȘIJELE UNUI PALAT 

ANTIC IN JUNGLA!

In nordul Ceylonului, in jun
glă, au fost descoperite ră
mășițele unui palat antic, din 
care s-au păstrat bine zidurile 
din granit și porțile din lemn, 
avînd o incrustație deosebit 
de frumoasă. In sala centrală 
a palatului există patru tro
nuri uriașe, decorate cu sculp
turi.

Referindu-se la această des
coperire, șeful departamentului 
de arheologie al Ceylonului a 
declarat că monumentul a fost, 
probabil, construit în secolele 
VII sau VIII, dar că in prezent 
este greu să facă alte precizări. 
In viitorul apropiat, în junglă 
va pleca o expediție arheolo
gică specială, care va cerceta 
nu numoi palatul, ci șl împre
jurimile sale.
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