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EXEMPLAR SARCINILE
Slrăduindu-sc să încheie pri

ma lună a celui de-al doilea 
an al cincinalului cu rezultate 
bune, colectivul sectorului II al 
minei Uricani a produs, pînă 
acum, peste plan, 1 900 tone de 
cărbune. Colectivul acestui sec
tor. condus dc ing. Cristian Dă- 
nescu, a depășit randamentul 
planificat cu 600 kg/post. Rezul
tatul este o încununare a efor
tului comun al maiștrilor -din 
fiecare schimb și al echipelor 
de aprovizionare care asigură 
cele necesare brigăzilor secto
rului.

Contribuția brigăzilor din a- 
baiaje este meritorie în obține
rea succeselor. La abatajul ca
mera nr. 7 din stratul 17—18, 
bricada condusă de Jenică. Năs 
tasr realizează zilnic un rând.’ 
ment de 7,9 tone/post, cu 700 
kg post peste sarcină. Formată 
din muncitori stabili, discipli
nați — constituind un colectiv 
închegat — brigada acordă ma
re importanță calității cărbune
lui. fiind exigentă în alegerea 
sterilului rezultat din intercala
ți?» stratelor.

Si brieada condusă de Traian 
Pop. lucrînd în condiții deose- 
-bite (pușcare instantanee) la a- 
batajul cameră nr. 9. din stra
tul 17—18, își realizează și ea 
sarcina zi de zi în proporție de 
104.5 la sută, ca urmare a res
pectării timpului de muncă a- 
fectat. bunei organizări a lucru
lui cu program de 6 ore, prin 
contribuția șefilor de schimb 
Ilie Bibiricea, Vasile Boita. loan 
Mirren și Gheorghe G. Pop.
< pregătesc linia

DE ABATAJ
In galeriile minei Petrila bri

găzi harnice dc înaintări, inca- 
drindu-sc in ritmul alert de 
muncă pretins dc lucrul in pa
tru schimburi a 6 ore. pregă
tesc viitoarele abataje.

,_a sectorul 1, brigada condu
să de Gheorghe Zaharia a reu
șit să grăbească încheierea unei 
noi atacări, asigurind continui
tatea extragerii producției dc 
cărbune, la abatajul cameră nr. 
17 est din stratul 5. Alături dc 
ceilalți ortaci, șefii de schimb 
Vasile Timofte, Eftimic Horeică, 
Minai Iordăchel, organizîndu-și 
judicios munca, folosind inte
gral timpul afectat schimburi
lor de 6 ore reușesc să reali
zeze zilnic o depășire a randa
mentului cu aproape 30 la sută. 
Tot aceeași brigadă a atacat 
apoi baioneta abatajului came
ră nr. 8 est din stratul 5, și 
continuă să păstreze același 
ritm intens cu care au pornit.

Conducerea sectorului IV a 
încredințat tinărului miner Mi
hai Rotaru, incepind cu noul 
an, organizarea unei brigăzi de 
înaintări. Fiind plasată la să
parea suitorului in steril din 
culcușul stratului 3 (la nr. 19 
vest) brigada — avind ca șefi 
de schimb pe Dumitru Licău, 
Gheorghe Dogaru, Zoltan Sze- 
kely — realizează zilnic 2,50 
ml înaintare, depășind ritmic 
sarcina de plan stabilită prin 
foaia de acord. Folosind un. dis
pozitiv pentru captarea apei re
zultate de la pcrforajul umed 
in suitor (inovație a lăcătușu
lui loan Mathe de la sectorul 
VIII), muncitorii brigăzii lui M. 
Rotaru introduc in practică noi 
procedee de îmbunătățire a ac
tivității pe linie de protecție a 
muncii.

A. HOFFMAN

Jf

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 

condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a plecat la Praga

Stilpii hidraulici executați Ia F.S.H. Vulcan au devenit un echipament indispensabil în 
tehnologia susținerii abatajelor. Aceștia sînt unul din factorii esențiali in creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumului dc material lemnos, ușurarea efortului fizic și asigurarea 
securității muncii în subteran.

In clișeul nostru, inginerul șef Dumitru Crăciun și maistrul Ion Cenușe vcrificînd ca
litatea galvanului depus pe tclescoapele stilpilor hidraulici S.V.J.

Foto : Ion LICIU

Bogată activitate 
desfășurată 
de uteciști

Emisiuni 
radiofonice

Recent u fost prezentat la 
Lupeni, prin stația de amplifi
care. un ciclu de emisiuni cu 
următoarele teme i „U.T.C. —
ajutor de nădejde al Partidu
lui Comunist Român", „Tineri 
cu care ne mîndrim" și „Ei 
s-au jertfit pentru patrie". 
De-a lungul emisiunilor — în
chinate sărbătoririi semicente
narului creării U.T.C.-ulul — 
s-a făcut cunoscut auditorilor 
cițiva din eroii uteciști care au 
luptat alături de comuniști, 
jertfindu-și viața pentru patrie. 
Au fost popularizați, apoi, ti
nerii din organizațiile U.T.G. 
din Lupeni. demn! de stimă și 
laude prin activitatea lor rod
nică de fiecare zi.

Săpluoiîna 
muncii 
volnntar- 
patriotice

Pentru cele 39 de brigăzi de 
muncă voluntar-patriotică, cu- 
prinzînd pînă în prezent un 
număr de aproape 400 de tineri 
din municipiul Petroșani, săp- 
tămîna 24—30 ianuarie va fi 
declarată „Săptămina muncii 
patriotice". Cu acest prilej se 
vor efectua peste 3000 de ore 
de muncă patriotică pentru co
lectarea fierului vechi și a de
șeurilor, contribuindu-se astfel 
la obținerea unor însemnate e- 
conomii.

Luni dimineața a 
Praga, delegația de 
guvernamentală a 
Socialiste România, condusă do 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al.Republi
cii Socialiste România, care, 
in conformitate cu înțelegerea 
intervenită, va participa la con
sfătuirea ordinară a Comitetu
lui Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Din delegație fac parte tova
rășii ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 

-Niculescu-Mizll, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. și Corneliu Mfl- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R. 
ministrul afacerilor externe.

Lq plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Manea Măncs- 
cu, Gheorghe Rădulescu. Vir
gil Trofin. Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Dumi
tru Popa. Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi-

plecat la 
partid șl 

Republicii

ca, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Mlron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Ion lo- 
niță, Vasile Patilineț, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., al Consi
liului de Stat șl ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul 
la București 
basadei.

R.S. Cehoslovacă 
și membri ai ain-

★

zi, delegația a so-In aceeași 
sit la Praga.

La aeroportul Ruzyne au venit 
în întîmpinarc tovarășii Gustav 
Husak, secretarul general al Co
mitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii, Lubo- 
inir Strougal, președintele Gu
vernului federal. Vasil Bilak, 
Karel Hoffmann, Alois Indra. 
Antonin Kapek, Josef Kempny, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C., Vaclav Hula și Miroslav 
Hruskovic, membri supleanți ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C., Jan 
Fojtik, Oldrich Svcstka și Va
clav Svoboda, secretari ai C.C. 
al P.C.C., Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe.

Erau prezenț i ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
precum și membri ai ambasa
dei.

★
La Praga au sosit, dc aseme

nea, delegațiile de partid si 
guvernamentale ale R. P. Bul
garia, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C Bulgar, R D. Ger
mane, în frunte cu tovarășul 
Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C al P.S.U.G.. R. P. po
lone, în frunte cu tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., R. P. Ungare 
în frunte cu tovarășul Janos 
Radar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Uniunii Sovietice, 
în frunte cu tovarășul Leonid 
Brcjnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U3.

La sosire, delegațiile au fost 
întimpinatc de tovarășii Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Lud
vik Svoboda, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului federal, de membri 
și membrii supleanți ai Prezi
diului C.C. al P.C.C., de alți 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

Plenara Consiliului Național 
al inginerilor și tehnicienilor

PBESĂTIRiĂ $1 PWIIJIOUIIU CAIIHIIIIB
presupune n mai strinsă legătură între sindicate și locurile 

unde se desfășoară practica in producție a elevilor
Obiectivele actualului cinci

nal. de dezvoltare și moderni
zare a unităților, pun în fața 
sindicatelor din municipiul 
nostru — ca organizație pro
fesională a clasei muncitoare 
— necesitatea creșterii contri
buției lor la pregătirea tuturor 
categoriilor de 6alariați.

Pe această linie, sindicatele, 
îndrumate de organul și orga
nizațiile de partid, au partici
pat direct Ia stabilirea progra
melor de pregătire a cadrelor 
în concordanță cu necesitățile 
curente și de perspectivă a u- 
nităților economice, șantierelor 
și instituțiilor din Valea Jiului.

Merită a fi evidențiată contri
buția sindicatelor de la exploa
tările miniere Lonea, Petrila, 
Lunen i, prepara ția Lupeni, 
U.U.M.P., din unitățile C.F.R. 
și T.C.M.M. pentru recrutarea 
cursanților în meseriile de mi
neri, ajutori mineri, mecaniza
tori, lăcătuși, preparatori, .me
canici de locomotivă, frînarl 
etc. Aceste sindicate au acordat 
de asemenea atenție stabilirii 
celor mai bune cadre, care să 
expună lecțiile în cadrul cursu-

DAVID GAVRILA 
președintele Consiliului municipal 

al sindicatelor Petroșani 

rilor. Așa de exemplu, sindi- 
cățele de la E.M. Aninoasa, 
E.M. Lonea, preparația Lupeni, 
U.U.M.P. au urmărit ca unele 
discipline și lecții să fie expu
se de membri ai comitetului 
sindicatului.

Manifestînd preocupare pe a- 
ceastă linie, sindicatele, împre
ună cu conducerile unităților 
de la E.M. Vulcan. E.M. Dîlja, 
U.U.M.P., preparația Lupeni, au 
realizat obiectivele din contrac
tul colectiv care prevedeau îm
bunătățirea condițiilor de pre
dare și baza didactică la șco
lile de calificare. Preocupare 
deosebită a avut conducerea 
Centralei Cărbunelui Petroșani 
pentru asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale la centrele de 
instruire și pregătire a noilor 
angajați, iar conducerile celor 
două grupuri școlare pentru

I 
I 
IALO!... AVEȚI LEGĂTURĂ...!"

dezvoltarea și perfecționarea a- 
telierelor-ș coală.

Pentru a veni în sprijinul 
îmbunătățirii practicii în pro
ducție a elevilor din școlile 
profesionale și uzinale consiliul 
municipal, împreună cu comi
tetul municipal U.T.C. și con
ducerea Centralei Cărbunelui 
Petroșani, a organizat o dezba
tere cu cadrele din școlile res
pective și cadrele din unitățile 
care se ocupă de practica ele
vilor, cu care prilej, s-au luat 
măsuri pentru creșterea preo
cupării factorilor de răspunde
re — școală, sindicat și con
ducerea unităților — care asi
gură practica.

In urma măsurilor luate, s-a 
reușit, ca atît în atelierele școa
lă, cît și la locurile productive 
din unități, elevii să realizeze 
piese șl lucrări care să aibă 
valoare și utilitate pentru școa
lă și unitățile respective. Acest 
lucru a mărit gradul de respon
sabilitate și satisfacție a elevi
lor, a cadrelor care răspund de 
elevi.

Din recenta analiză ă plena
rei Consiliului municipal a re
ieșit faptul că alături de pro-

gresele calitative mai persistă 
încă o seamă de carențe în 
munca sindicatelor și conduce
rilor unităților care frînează 
pregătirea tehnică și practică 
a cursanților.

încă se face prea puțin de 
către sindicate și conducerile 
unităților miniere și a celor de 
construcții, pentru cunoașterea 
de către salariați a posibilită
ților reale ce le oferă școlile 
profesionale și unitățile econo
mice pentru pregătirea angaja- 
ților și a copiilor lor.

Mai sînt încă goluri și în ce 
privește efectuarea practicii în 
producție, atît pentru cei de la 
școlile uzinale, cît și pentru cei 
din școlile profesionale. Așa de 
exemplu, nu se are în atenție 
ca elevii să-și exercite practica 
tot timpul la mașină sau la lo
cul de muncă indicat prin pro
gramă, iar la repartizarea lor 
nu se ține seama 6ă fie dați pe 
lîngă cei mai buni meseriași, 
exemple de conduită profesio
nală și morală.

Din discuția avută cu cadrele 
didactice de la Grupul școlar 
Petroșani a rezultat că la E.M. 
Livezeni și E.M. Dîlja, în ore
le de practică, elevii își mai 
pierd încă timpul cu preocu
pări care nu sînt prevăzute în 
programa de practică, trans- 
portînd materiale, măturînd

(Continuare în pag. a 3-a)

Luni a avut loc Plenara Con
siliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor.

La lucrări, au participai to
varășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, și Pa
vel Ștefan, secretar al Consiliu
lui Central a] U.G.S.R.

Au luat parte, de asemenea, 
ca invitați, reprezentanți ai u- 
nor ministere, organizații și in
stituții centrale, ai uniunilor 
sindicatelor pe ramuri, preșe
dinți ai comisiilor județene și 
din întreprinderi ale inginerilor 
și tehnicienilor, cadre didactice, 
cercetători, specialiști din pro
ducție, ziariști.

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată dc Consiliu] Națio
nal al Inginerilor și Țchnicie-

A
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£a ghișeul unde se scri
seseră notițe și tele
grame, se lipiseră pli

curi și banderole, oamenii 
așteptau apelul telefonistei. 
Ascultau încordați, temindu- 
se să nu piardă clipa cind 
reînvie, foșnește și răsuflă 
microfonul, iar glasul telefo
nistei numește cabina. Fie
care repetă in minte de zeci 
de ori, învață pe de rost lot

ce va spune, fără să bânu- 
ia$e& că cele învățate, de 
emoție, vor fi uitate și că in 
locul lor vor spune cu totul 
alte cuvinte, fără legătură, 
poate mult mai exact decit 
ce iși doresc. Geologul Ni
colae Hariton știa că sem
nalul lui este așteptat. Chiar 
azi. chiar acum... Rczemindu- 
se de ghișeu, urmărea ges
turile telefonistei care nii-

nuia schimbătoarele și chema 
depărtările. Femeia cu păr 
castaniu și ochi vioi, făcea 
totul cu un aer atît de de
gajat, dar sigur, incit nu-i 
era greu să ghicească că... 
iși cunoștea meseria. Scriind 
chitanțele, se apleca deasu
pra mesei, alegea cu migală 
literele — ceea ce se obser
va de la distanță — și chiar 
iși țuguia buzele, la fel ca 
un copil dintr-a doua cinci se 
concentrează asupra caietului 
cu pătrățele. Bat rinul geolog 
o admira: ea, această tele
fonistă voinică, bine propor
țională, prin gesturile ei cal
me, sigure, putea scurta dis
tanțele, punea capăt depăr
tărilor, unea inimile... Dar ea 
nu știa asta... Atentă, ea nu 
zimbește, nu se intimidează 
și nici nu-i roșește obrazul 
catifelat, tr.as, sau poate pur 
și simplu nu știa că și la 
lucru se poale zimbi. Deoda
tă, geologul Iși auzi numele. 
Se îndreptă spre cabină — 
dar, n-auzise bine, a înțeles 
insă — telefonista voia să-i 
vorbească. „Numărul dv. nu 
răspunde!...". „Nu se poate... 
azi este ziua mea de naștere 
și noi ne-am înțeles..." Fe
meia tresări. O asemenea zi

Dem. I). IONAȘCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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nilor pe anul 1971 și sarcinile 
ce revin cadrelor tehnice, co
misiilor inginerilor și tehnicie
nilor pentru realizarea prevede
rilor planului de stat pe anul 
1972. In raportul prezentat, la 
primul punct al ordinei de zi, de 
profesorul emerit ing. Constan
tin Dinculescu. președintele 
C.N.I.T., au fost evidențiate suc
cesele obținute de cadrele teh
nice in activitatea profesională 
și obștească și au fost sublinia
te sarcinile de mare răspundere 
ce le revin în vederea perfec
ționării continue a tehnicii și 
tehnologiei, creșterii productivi
tății muncii, organizării științi
fice a producției 
•sporirii eficienței 
vități productive.

Participant» la 
manifestat deplindl 
prevederile planului dc stat pe 
anul 1972, hotărîrca de a de
pune toate eforturile pentru 
realizarea și depășirea lui. Ple
nara a adoptat, totodată, mă
suri pentru continua îmbună
tățire a activității cadrelor teh
nice, în cadrul și sub condu-

și a muncii, 
întregii acti-

plcnară și-au 
acord cu

cerca sindicatelor, insist»..^.u-se 
asupra necesității și posibilită
ților de atragere a tuturor in
ginerilor și tehnicienilor la re
zolvarea problemelor esențiale 
ale producției, la valorificarea 
superioară a tuturor resurselor 
materiale și umane.

Plenara a adop at, de aseme
nea, proiectul de statut al Con
siliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor, care urmează 
să fie publicat în presă și su
pus discuției publice, în vede
rea adoptării lui de către apro
piata Conferință națională a in
ginerilor și tehnicienilor. A fost 
examinat și aprobat proiectul 
dc buget al Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicie
nilor pe anul 1972.

In încheierea lucrărilor Ple
narei, a luat cuvîntul tovară
șul Virgil Trofin.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm. Plenara a adoptat 
textul unei telegrame, adresată, 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu-' 
lui “Nicolae Ceaușescu.

(Agerprts)*

■ ■

dcPrin decret al Consiliului 
Stat a fost înființat Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, prin fu
ziunea Ministerului Industriei 
Lemnului, Ministerului Indus
triei Materialelor de Construc
ții și Departamentului Silvicul
turii din cadrul Ministerului

griculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Apelor.

Printr-un alt decret, tovară
șul Vasile Patilineț a fost nu
mit în funcția de ministru al 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, iar tovară
șul Mihai Suder a fost numii 
ministru secretar de stat la a- 
re’nși minister.

Foto : Ion LEONARD

I. MIRCEA

E. M. LIVEZENI.
Detaliu al impetuosului 
edificiu minier.

ÎNTÎLNIREA CINEAȘTILOR
AMATORI DIN JUDEȚ

începută simbătâ 22 ianuarie, 
întîlnirea cineaștilor amatori 
dm județul nostru, organizată 
sub auspiciile Casei de cultură 
din Petroșani și Consiliului ju
dețean al sindicatelor, a fost un 
amplu prilej de a trece în re
vistă realizările cinecluburilor 
din județ. Ca atare, s-a înce
put prin proiecția filmelor con
siderate mai reușite, definitorii. 
S-au prezentat: dc la Hunedoa
ra — „Unu plus unu" (artistic) 
și „Istorie-eroi" ? (animație); de 
Ia Video-film Vulcan — «Fău
ritorii de coloane14; de la Petro
șani — „Plămădilorii cuvinlului 
scris" (artistic), .Diagramă"; dc 
la Ainafilni Lupeni — «Sens 
unic", „Precipitare", «Oprește 
banda, Costică !". Dar revelația 
a conslituit-o premiera «Răzbu
nării" (filmările sînt făcute la 
Baru Mare) peliculă ce surprin
de un moment din lupta de re
zistență dusă de poporul nos
tru împotriva nazismului.

In cadrul dezbaterilor ce au 
avut loc pc- marginea produc
țiilor prezentalc s-a subliniat 
activitatea fructuoasă depusă de

membrii cinecluburilor, cotată 
de altfel similar și pe plan 
național, fapt reieșit din nume
roasele distincții primite la fes
tivalurile naționale. Fără a se 
fixa un număr limită pentru 
filmele anului în curs — fapt 
destul de dificil ținînd cont că

Bilanț 
Și 

perspective 
mai sînt multe de făcut pen
tru asigurarea părții tehnice, pe 
prim plan fiind problema pro
curării peliculei — dezbaterile 
au scos în evidență, în lumina 
sarcinilor trasate de Plenara din 
3—5 noiembrie 1971, varietatea 
și conținutul tematic al proiec
telor de film. Se preconizează 
să fie abordate teme de o mai 
largă circulație ca : frumusețea 
muzeistică (naturală și istorică) 
a județului, calificarea și inte
grarea tineretului în producție,

calitatea bunurilor materiale și 
spirituale, probleme de servire 
a consumatorilor de către uni
tățile comerciale, relații de via
ță, turism. Se vor continua preo
cupările — în sensul acestora 
existînd o bună tradiție — pen
tru problemele economice, mo
rale, culturale.

Din discuții, au reieșit și u 
serie de neajunsuri, multe din 
ele datorate neînțelegerii misiu
nii sociale ale cinecluburilor de 
către unii directori de ’”b, ca 
cei din Vulcan și Lupeni.

Optimismul participanților la 
consfătuire — mai puțin al de- 
venilor, care, deși anunțați, n-au 
participat din motive necunos
cute incă — s-a manifestat din 
plin în anunțarea viitoarelor 
premiere la care se lucrează în
că de la finele anului trecut. 
Urîndu-le succes, îi așteptăm 
la întîlnirea din 30 ale lunii 
curente la Casa de cultură din 
Petroșani, cînd vor dezbate, du
pă proiecții, problemele lor în 
fața întregului activ cultural al 
Văii Jiului.
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Sala va fi 
redată... sportivilor 
încă <lln primele zile ale acestei săptămînl, sala dc 

sport n Institutului dc mine din Petroșani va fi redată spor
tivilor, după o .întrerupere” «Ic aproape 8 luni. Cil alte cu
vinte, foarte rurind, basc hetbaliștii. handbaliștii și toți cei
lalți sportivi precum și studenții anilor I—V vor putea be
neficia «Ic <i modei nă bază sportivă (singura de acest gen, 
din piuate, in orașul nostru). Lucrările dc refaceri- a sălii 
au consta! in înălțarea (avanului cu 1,5 metri, lungirea ci 
cu pește 5 metri, dotarea cu o nouă instalație de iluminat 
(tuburi fluorescente), repare hetarca sălii și, bineînțeles, zu
grăvirea si trasarea marcajelor pentru terenurile dc volei 
și baschet.

„îmbrăcată" in .haine" noi, sal» «le sport a studenți
lor mineri va putea oferi condiții mult îmbunătățite de 
activitate unor discipline sportive «Ic sală.

Azi vi-l prezentăm pe...

i:t ori: tuci

Campionatele naționale pentru copii
confirmă ascensiunea
sportivilor petroșăneni

Simbătă șj duminică, poie
nița din apropierea bazei spor
tive a Institutului de educație 
fizica și sport din masivul Pa
ring a găzduit etapa interjude
țeană a campionatului național 
«Ie schi pentru copii. 30 de vi
itori. sperăm, ași ai alunecării 
pe schiuri s-au aliniat la star
tul unei competiții așteptate cu 
deosebit interes, in mod special 
»lc elevii Școlii sportive din Pe
troșani (restul asociațiilor spor
tive din județ rcnunțînd la par
ticipare sau prezentîndu-sc doar 
simbolic cu cîte 1 sau 2 concu- 
renți). Timpul excelent, zăpada 
foarte bună, completate de o 
organizare ireproșabilă (merite 
revenind C.M.E.F.S. și Ș.S.E.) au 
contribuit din plin la reușita 
concursului. Desigur, ceea ce a 
bucurat mult a fost valoarea 
concurențelor, surprinzând ri
ncon dexteritatea micuților 
schiori în abordarea traseelor 
■jalonate cu portițele slalomu
lui special (probă unică în com
petițiile destinate copiilor).

Am urmărit de-a lungul ce
lor aproape 8 ore de concurs 
fîn cele două zile) un adevărat 
„dans" pe schiuri al dublului 
campion național Iosif Krachtus. 
la surprinzătoarele progrese 
ale micuților Emil Safta și Do
rina Pop, aflați de abia in cel 
de-al doilea an de activitate în

acest splendid sport, In matu
ritatea în tehnica de atacare a 
probelor la majoritatea elevilor 
profesorilor Virginia Peterfi și 
Giinther Gedeon. Desigur, con
cluziile pe care le avem în ur
ma disputării concursului din 
Paring sînt îmbucurătoare, ți- 
nînd cont de obiectivele majo
re ale micuților schiori de la 
Ș.S.E. Petroșani pentru acest sc-

zon compelițional. Fază finală a 
campionatelor naționale dc schi 
pentru copii, care se va des
fășura la Păltiniș-Sibiu, va pu
ne pe sportivii petroșăneni in 
fața unor obstacole mult mai 
dificile. In primul rind concu
rența va fi mai selectă, prezenți 
fiind aici copiii din întreaga 
țară. Or. după cum bine se știe, 
reprezentanții noștri au de a- 
părat un prestigiu cucerit, în 
edițiile anterioare, de confirmat 
speranțele care se pun în ei. Dc 
altfel, după cum declara și pro 
ședințele comisiei județene dc 
schi, profesorul Giinther Ge
deon, actuala ediție a campio
natelor naționale pentru copii 
trebuie să confirme ascensiunea 
schiorilor petroșăneni, a schiu-

lui în general în țara noastră. 
Aici, mai mult ca oriunde tre
buie sâ se facă simțit profeso
rul, înlr-un sport lipsit de prea 
multe elemente valoroase, ade
văratele potențe, in practicarea 
sibiului alpin, fiind previzibile 
de la o vîrstă foarte fragedă.

In așteptarea medaliilor pe 
' arc, sperăm, să le cucerească 
reprezentanții noștrii la Pălti
niș. prezentăm sportivii care au 
urcat treptele podiumului dc 
premiere, în urma concursului 
dc la sfirșitul săptămînii tre
me categoria 8—10 ani FETE :

1. Dorina Pop: 2. Ileana Vla
dislav: băieți: 1. Emil Safta;
2. Pe ■■■! Kurt: categoria 11—12
ani FETE: 1. Nelida Vclciov: 
2 Erike Peter: BĂIEȚI : 1. Io
sif Krachtus: 2. Pruncise Ne- 
mes; categoria 13—14 ani FETE: 
1. Vergilia Coman; 2. Odillc 
Krachtus; BĂIEȚI : 1. Mihai
Man; 2. Nicolae Darie. De men
ționat că toți sportivii clasați 
pe primele 2 locuri sînt elevi 
de la Ș.S.E. Petroșani.

In completarea .programului" 
din Paring, a avut loc și o pro
bă dc slalom destinat junio
rilor și seniorilor. Remarcabil 
s-au comportat în acest concurs 
neoficial Viorica Hupca, Ga
briela Leib. Victor Mihuț și Au
rel Costinaș.

4 Udo Latkk, antrenorul 
lui Bayern Miinrhcn, despre 
„Steaua" : .Este exact tipul 
dc echipă pe care nu mi l-am 
dorit ca adversară. împotriva 
acestei echipe cu nume mai 
puțin cunoscute e foarte greu 
de jucat, ca, dc altfel. împo
triva tuturor echipelor româ
nești. Nu poți să calculezi ni
mic dinainte, deoarece nu 
joacă niciodată la fel în două 
meciuri diferite. Aș fi prefe
rat drept adversari pc A. C. 
Torino, sau pe Glasgow Ran
gers"/Pentru cine știe să ci
tească și printre rinduri, cred 
că declarația e foarte eloc
ventă ! Ludovic Talpai, 
fostul echipier ol Jiului, c 
.curtat" dc alte echipe: 
C.S.M. Reșița, C I ,R. Timi
șoara, Minerul Boia Marc. 
După cite declară, va opta 
pentru ultima, cu care speră 
să revină in divizia „A" 
♦ Grigorc, halful Jiului, se 
reîntoarce la Steaua. E lucru 
cert ! O Noutăți la Știința 
Petroșani (fotbal) : Botoș, ter- 
minind facultatea, a plecat la 
Baia Mare; vor lipsi parțial 
Tișmănaru, Știr și Varhonic, 
care vor face practica pentru 
diploma de absolvenți, in a- 
fara Văii Jiului: au revenii

_______________________

la echipă vechii echipieri 
Bulbucan și Sorin ( igmăian 
♦ Cristian Țopcscu se în
treabă (in .S&ptAmina" nr. 
59) : „La București, analizind 
Bczicrs"-ul, biroul federal iși 

pune cenușă in cap intr-o

NOTE PE
PORTATIV

ședință „utilă" Urmează mă
suri. (Oare se vu lua și ho
tărî rea ta .naționala" noastră 
să Joace RUGBY ? Că de anti- 
rugbi ne-am săturat și i-am 
săturat și pe cei care, ne tot 
mirăm de ce, nu vor să joace 
cu noi .*), Să fie această afir
mație o aluzie indirectă la ni
velul scăzut al rugbiului prac
ticat in campionatul național 
de „fruntașele" noastre, sau 
o .supărare" că pe primul 
loc al clasamentului nu se 
află o echipă „bucurcștcană"

ci una provincială ?! Ne-ar in- I 
trista sâ se interpreteze ast- I 
fel lucrurile ! < Divizionarii I 
noștri A s-au întors dc la ’ 
Băile Herdilanc (c vorba dc 
fotbaliști !). Vreo 15 zile vor 
sta pc-aici, pe-acasă. Nici o 
certitudine in legătură cu tur
neul in străinăialc preconi
zat, Din trei variau'c s-a... a- 
Juns (sperăm că nu din cau
za conducerii clubului) la a 
4-a. Păcat ’ Ar fi fost foarte 
util... I’oate, totuși, sc mai 
poate întreprinde ceva. E în
că timp ! Deși Frânt isc 
( osma apare in primii 10 
sportivi ai clubului universi
tar Știința Petroșani, antre
norul său, Vasile MSrgulescu, 
il consideră un .pion" al in
succeselor ! La Casa pio
nierilor din Pctrila, ccl mai 
.„solicilat" cerc este ccl dc 
auto-moto. Iubesc motoarele 
copiii ! Și iarna le iubesc... 
Cc să facă, în absența schiu
lui și a... patinajelor? < Am 
pronosticat fără greș... Dom
nișoara Meta Antcncn a de
cis : România va juca cu 
Ungaria în .Cupa Europei". 
După atiția ani, 
prilejul marii

în sfirșit, 
revanșe!

V. ZET

I.. NICOLAE 4

Era in (oanma lui ’66, începuse campionatul și Jiul, cil 
o echipă (inără dar pătrunsă dc frenezia fotbalului, curgea 
vljellm (7—0 ni Șiragul roșu. 3—1 cu Petrolul), ,lc nestă
vilit. La .timona” echipei - tot un debutant In prima di
vizie. antrenorul ștefan Coidum. In lotul primei formalii 

, ... ............. legai, atlet prin
I. iți da tot inie- 

mi intră in echipă, deși (oală 
GEORGEV I( I venea de In Reșița. < a și

iși face, deodată, apariția și-un tinăr bine 
excelență, de vreo 23 de ani. E conștiincios, 
resul la antrenamente dar.. 
lumea știa că 
Coidum...

★ ★ X

Te-

— De ce, ai venit la Pe
troșani, atunci, In '60 ?

— Nea „Fanc" Coidum m-a 
adus. Eram favoritul lui, la 
Reșița. Mi-a zis să vin cu el 
neapărat la Petroșani, dacă 
vreau să reușesc ceva m fot 
bal. Și am venit...

- Și, nici un favoritism.., 
a cam ținut pe tușă !
- Inexact. Nu am fost legi

timat, in *66—’67. Nu aveam 
drept dc joc. Am plecat dc-a- 
colo fără dezlegare.

— Și cum aj pătruns in 
primii .11 ai Jiului ?

— Nu știu ! Destul dc greu... 
Cind am venit cu aici, Teo
dor Pop era in formă mare. 
Cc-a fost peurmă?... Poate.el 
a „decăzut", poate cu m-am 
„ridicat"...

— Spune-mi. cum și unde 
a> început ca folbalist?

— I a Oravița. La pitici. 
In -1951.

— Ce culoare 
mul tricou ?

— Negru cu 
Jiul...

— Pe urmă ?
— La juniori,

i 
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................... I
trecut și începutul acestuia, I 
cind, după toate pregătirile • 

pH- I 
dat I

I 
stai * 
pa- I 
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patinoar. Frigul (e I 
■ unul ^sintetic**) a I

...Și
la vara.

cald
Cea mai 

la sfirșitul 
îmi povestea un tată de copii
— am trăit-o cind amicul 
meu, delegatul, găsind clipa 
do răgaz necesară, a «lat 
curs repetatelor mele rugă
minți și mi-a adus din ca
pitală (pe unde-1 purtaseră 
niște treburi administrative) 
o pereche de patine pentru 
copil. Din clipa aceea parcă 
am devenit un alt om. In 
familie mi s-a restabilit au
toritatea. s-a restabilit ar
monia. Parcă-1 vedeam deja, 
pe fiul meu, mai călit, mai 
imbujoraL așa cum vezi de 
obicei amatorii unui sport 
căruia nu trebuie sâ-i facem 
nici o recomandare: patina
jul. Afirm aceasta (că nu a- 
re nevoie de recomandări) 
intrucit prin frumusețea lui 
ca și prin alte avantaje pe 
care nu le dezvălui (să nu le 
afle și alții) patinajul se re
comandă singur.

Și cea mai mare supărare
— îmi spunea același tată de 
copii — am trăit-o, cind cre
deți ? Tot la sfirșitul anului

niarc bucurie de 
anului trecut —

de rigoare și așteptările 
ne de speranțe mi-am 
seama că am făcut două in
vestiții „din care ambele ne
rentabile". Prima a constat 
in cheltuiala in sine cu i 
linele- Cea de-a doua (o in
vestiție morală) a constat in 
încrederea implantată fiului 
meu cum că patinajul e un 
sport accesibil tuturor, la in- 
demina oricui. Dar. m-am 
înșelat amarnic.

Ce să-i răspundem tată
lui ? In această iarnă a fost 
prea frig co să poată ame
naja un i 
vorba de 
înghețai unele preocupări, 1 
lăsînd patinoarele sub for- | 
ma lor inițială, de „obiecli- i 
ve ale viitorului" rezervate | 
doar pentru uzul celor care

| fac planuri de măsuri. Intr- I 
adevăr in această iarnă e | 
prea frig—

Dar la vară va fi 
— mi-a mai spus in 
icre amicul — o căldură ină-

. adevar. tn aceasta iarnă e I 
I prea frig— î
I Dar la vară va fi cald I 
I — mi-a mai spus in inche- | 
: iere amicul — o căldură ină- ■ 
I bușitoare. Caniculară. Care I 
I nu mă va împiedica să-mi ’ 
I

I 
I 
I
I

...» -<■ .....--------- im .
iau concediul in luna Iul I 
cuptor și — pe patinoarul ■ 
artificial din capitală — sâ I 
încerc amortizarea investiți- | 
ei bănești și consolidarea in- | 
vesfitiei 
am sădit in 
meu ideea că 
tuși un sport
ror.

Am înțeles
. micului că nu pledează nici- 
I decum pentru ideea de a se 
’ construi, la noi, un patinoar 

artificial. Ar fi (ca 6ă folo
sim termenii dumnealui) o 
investiție puțin cam absur
dă. atita timp cît patinoare- 
. .• ț sjnt CUprinSe

dezinteresului 
din partea unora care ne de
monstrează — pe frigul cel 
mai cumplit — că, dacă nu 
vor ei. nici apa nu înghea
ță 1

care 
fiului

morale prin 
mintea 
patinajul e to- 
accesibil tulu-

I
I
Ile artificiale 

de paragina

Echipele de handbal ale Școlii

generale nr. 5 Pctrila, ciștig:

toare ale «Trofeului vacant<
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Intr-o dimineață la patinoarul din lupani
Duminică ora 10. Pa

tinoarul aparținind a- 
sociației „Preparatorul' 
Lupeni e scăldat de 
soare, veselie, zumzete 
tinerești. Obiectivul a- 
paratului a .încercat' 
o incursiune printre 
zglobiii care' desenau 
pe gheață dansuri de 
paralele cind, deodată, 
a fost înconjurat de 
siluetele mlădii ale ci- 
torva .curioși".

— Știi, nene, nu e 
voie pe gheață fără pa
tine !

— N-am știut, le-am 
răspuns. Dar al cui este 
acest patinoar ?

— Al asociației „Pre
paratorul"^

Cel care-mi răspun
sese .etala' o dispozi
ție pentru interviu f!!). 
L-am întrebat :

— Spune-mi cum te 
cheamă, in ce clasă 
ești Și apoi dacă-ți pla
ce acest patinoar...

— Mă numesc Liviu 
Mazăre Vasile și sint 
in clasa a IV-a Școala

generală nr. 1 Lupeni. 
Patinoarul, desigur, "uni 
place. A fost buna 
ideea cu înființarea lui 
aici, cel puțin pentru 
noi, copiii...

— Și anul trecut, tot 
aici ne-am petrecut 
iarna, timpul liber, in
terveni o fetiță.

— Pe tine <um te 
cheamă ?

— Mariana Krono-

veter și sint in clasa a 
JV-a B la Școala gene
rală nr. 2.

— Ahaaa...
— Eu mă numesc 

tt-idu Adriana și sint 
in clasa a IV A și

vreau să vă spun că 
sintem at it de fericiți 
pentru acest patinoar...

mă numesc 
Lăcrămioara 

din clasa a

din spusele a-

|. mustața

*

— Eu 
Ciungan 
Carmen 
111-a de la nr. 1 și as
tăzi am venit fără pă
rinți. M-au lăsat să vin 
cu colegii pentru că 
aici e un patinoar bun 
și frumos... Am văzut 
și alți părinți ai cole
gilor mei care vin să 
patineze aici împre
ună...

Dialogul ar fi conti
nuat astfel, cine știe 
■cit... poate, pină iși 
spuneau toți cei de pe 
gheață părerea despre 
frumosul patinoar.

Mi-am dat seama, 
însă, că asemenea ini
țiative a unei asocia
ții sportive n-a putut 
aduce decit bucurie și 
mulțumiri sufletești.

Și am plecat bucu
ros. mulțumit...

Și m-am gindit, la 
Petroșani... (!).

Ion LICIU
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Tenis

masă
Recent, Ia clubul studențesc 

al I. M. P. s-a desfășurat un 
concurs de selecție în vederea 
participării celor mai buni ju
cători de tenis de masă ai in
stitutului la finalele campio
natelor universitare de la Bu
curești (care se vor desfășura

I
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In campionatul județean <ie_totbai

Spectacolul
Ne punem uzi o întrebare : 

au reușit echipele participante 
la campionatul județean, seria 
Valea Jiului, să furnizeze clu
burilor puternice, divizionare, 
ceea ce acestea așteaptă de la > ’
Pare-se că nu. Mai precis divi
zionara A Jiul, de la Ștocker 
încoace nu a mai „primit" ni
mic, fiind obligată să apeleze 
la bunăvoința echipelor din al
te zone ale țării. O primă con
cluzie. absolut verificată de 
practică : echipele din campio
natul județean, din municipiul 
nostru, să constituie o veritabi
lă pepinieră pentru cluburile 
de .performanță la nivel națio
nal.

Privind Întrecerea celor , 1«» 
județene" în sine, plus cele 
două „străine". Streiul Baiu și 
Gloria Hațeg. putem afirma 
că, spre deosebire de trecutul 
nu prea îndepărtat, lucrurile 
sini la distanțe kilometrice de 
- alificativul „mulțumitor" In 
sensul nedorit, adică acele al 
scăzutei valori. O sumară pri
vire asupra clasamentului tu
rului campionatului lasă im
presia unui echilibru generator

de suspens. și bineînțeles în- 
dirjită și spectaculoasă luptă 
sportivă. Intr-adevăr, două e- 
hipe cu vechi tradiții se men

țin în frunte, la egalitate de 
puncte (17) Minerul Vulcan 
pierzând prima poziție la gola
veraj in dauna Preparației Pe- 
trila (+ 12 față de -I- 26), Ele 
sînt talonatc de mai tînăra for
mație a Minerului Uricani (15 
puncte. + 13 golaveraj) și de 
Paringul Lonea (14 p. + 26). 
Dacă mai adaugăm acestui plu
ton și echipa melalurgiștilor 
de la U.U.M.P., argumentul e- 
hilibrului este confirmat, e- 

xistSnd în același timp asigu
rat un duel pasionant în lupta 
pentru șefia seriei. La polul 
□pus. Preparatorul Lupeni (8 
puncte, — 21 golaveraj), Mine
rul Aninoasa (7 p. — 2) și Mi
nerul II Lupeni se chinuie e- 
fectiv pentru supraviețuire, și, 
culmea, asta tocmai atunci cînd 
din partea acestor echipe toa
tă lumea se aștepta la mult 
mai mult decît în trecut. De 
altfel pozițiile ocupate de cele 
3 codașe confirmă, nimic altce
va. decît slaba preocupare a

secțiilor de fotbal respective, a 
nerespectării unei tradiții spor
tive sănătoase. Ne putem da 
seama^ de valoarea reală a a- 
cestofa tocmai trecind în revis
tă/scorurile, uneori de-a drep
tul astronomice la care au ce
dat disputele cu colegele de 
intrecei-e. nici ele cu mult su
perioare ca valoare tehnică și 
tactică.

Dacă poziția echipelor din 
bazinul carbonifer al Petroșa- 
niului interesează mai puțin, 
referindu-ne la aspectul menți
nerii acestei întreceri ca o pe
pinieră a cluburilor puternice, 
supărătoare esle media de vîr- 
stă a combatantelor. Pare-se 
că foarte puțini au înțeles ro
lul și importanța acestor echi
pe. Altfel nu ne explicăm pre
zența unor jucători ,.bătrîni“ 
(excelează Constructorul Lu
peni) la care au renunțat alte 
echipe din catet’orii superioare 
sau a unor elemente tinere dar 
lipsite de orice perspectivă. 
S-a constatat, cu regret că 
tocmai aceștia creează stări de 
tensiune pe teren, căutînd să 
recupereze potențele fotbalistice

prin injurii, faulturi grosolane, 
bruscări etc. O concepție total 
greșită ce aduce prejudicii se 
rioase viitorului fotbalistic de 
pe meleagurile noastre. Ne-am 
fi bucurai ca acuma, la ora a- 
cestui bilanț, să consemnăm 
promovarea unor tineri în e- 
chipele divizionare. Nu am a- 
vul încă prilejul și credem că 
prea eurind nici nu-l vom a- 
\ ea. De ce ? Tocmai pentru că 
racilele ce mai persistă ia e- 
chipele codașe se fac simțite, 
in mai ' ' " ' ~ r~"
maț ii le_
„județenelor". Preparația 
trila, Minerul Vulcan, Minerul 
Uricani și celelalte „teamuri" 
angrenate în competiție au da
toria de a infirma spusele 
noastre prin modificarea actu
alei opti' i. Ciștigarca titlului de 
campion al seriei nu trebuie să 
fie un scop in sine, ci trebuie 
subordonată intereselor genera
le ale fotbalului din Valea Jiu
lui, acela de a crește viitori 
sportivi capabili să apere cu 
cinste culorile cluburilor pu
ternice.

mică măsură, și in for
ce domină întrecerea 
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Mă oprisem H Grupul 
școlar minier din Lupeni cu 
dorința — mărturisită — de 
a urmări activitatea profeso
rului dc educație fizică și 
sport, Mihai Golubov.

..Recomandarea" pe care o 
primisem suna astfel : ..Este 
unul din profesorii care nu 
așteaptă niciodată Condiții 
speciale. El și le creează. In 

• plus, posedă calitatea de 
a-și apropia elevii, de a și-' 
face prieteni".

\m intrat in cancelaria 
școlii în ..plin program". Am 
așteptat recreația. La sune
tul clopoțelului, profesorii 
au apărut, pe rînd, schim- 
bînd cataloagele... Cel cău
tat nu-și făcea insă apariția.

— V.i trebui să-l căutați 
în sala de sport — mi-a șop
tit unul din directorii școlii. 
După cum vedeți, profesorul 
Golubov este nedespărțit de 
..locul de producție".

In aceeași zi, am rămas 
cîteva ore in școală. Doream 
să „înregistrez* cîteva sec
vențe din activitatea de edu
cație fizică și spori ce se 
desfășoară aici.

— Cîți scutiți medical a- 
veți în școală ?

— Scutiți medicul ? Avem 
asemene.' ..cazuri" doar trei 
din cei peste 700 dc elevi.

Am rămas puțin descum
pănit...

— Avem însă, în școala 
noastră, elevi cu unele defi
ciențe fizice. Pentru aceștia 
am găsit de cuviință ea, îm
preună cu medicul școlii, să 
alcătuim un program speci
al de exerciții. In acest fel. 
ii vom ajuta să și le reme
dieze...

Activitățile la care am a- 
sistat, m-au convins pe de
plin. Ce poate fi mai fru
mos decît să vezi o clasă 
întreagă „luvrînd", eliminînd 
lotul din „peisajul" lecției a- 
cea bancă a 
care — din 
sînt profesori 
sesc.

Lecțiile din programa ana
litică reprezintă, insă, doar 
o „părticică" activitatea pro
fesorului din Lupeni. /Xlte 
ore — am aflat — sînt re-

rezervelor, pe 
păcate — mai 

care o fole-

.... .--------  apoi la se
niori, în Județ. tot la A. S. 
Oravița.

— Pînă?
— In 1962 am fost promo

vat în „B", la Reșița.
— Antrenor ?
— Ion Reinhardt. Pină in 

1964 cind am plecat să-mi 
satisfac stagiul militar, la 
A.S.A. Tg. Mureș. Am jucat 
un singur Jur" și...

— Iți mai amintești cîțiva 
coechipieri ?

— Da. Sătmăreanu I, Alccu, 
Țarălungă... Și — iar la Re
șița

— Cmc mai joacă acum din 
„oromoția" lui ’65 la Reșița ?

— Varga, Kafka, Pirvan...
— Incepind cu 1967 — IW8. 

dc la Petroșani I
— Da. Aici am trăit cele 

mai mari salisfocții. Am in
trat in primul eșalon -îl fot 
balului, m-ain afirmat.

— Și care au fost ceie mai 
man 1 mai mari satisfacții?

— Meciurile cu Progresul 
(0—0, in campionatul trecut, 
la București) și cu Petrol:* 
(0—1. in turul trecut, la Pin 
iești).

— In ce meci rămas... 
corigent ?

— In 1968, în Glulești, cu 
Rapid 3—1, pentru ci I

— Dai nu Ncagu ți-a fost 
cc) mm dificil adversar?

— Nu ! Dumitrachc. Nu pot 
să mă acomodez cu Jocul lui.

— Ai vreun .idol" în fot
bal ?

- Holțer dc Ia Haiduk 
Split component al „națio
nalei" iugoslave. E o marc 
valoare '

— Echipa preferată ?
— Napoli...
— Și Jiul, nu?
— Și Jiul...
— De ce Napoli ?
— Pentru că au, acolo, 

două mari „viori" : Altafini 
și Sormani.

— Preferi, cum văd. ata- 
cantii '

— Păi, eu cu ci am .dc 
furcă" Le observ mai bine 
jocul, ii studiez.

— Poți să-mi dai și un 
pronostic pentru Țiul, în re
tur ?

— Da. Vom lermina pe u- 
nul din locurile 6—8,

— Așa ai z.is și anul tre 
cut-!

— Acum cred în ce zic mai 
mult decît anul trecut...

c>

*

...Nicolae Gcorgevici — despre care, cu un an in urmă, 
antrenorul Ion Bălănescu spunea că e -terminat" — a fost 
in turul actualului campionat... unul din pionii de bază ai 
Jiului. Excelent atlet și acroșeur, Gcorgevici se aflu in apro
pierea apogeului carierei sale fotbalistice. Și el știe aceasta. 
Și se pregătește și acum cu aceeași pasiune, ca și in urmă 
cu (> ani cind dorea să „facă" ceva neapărat in fotbal... ,1 
.făcut" ceva ? Asta s-o spună specialiștii. Și spectatorii 
eare-l îndrăgesc... 
Gcorgevici. Pentru

Nu pol să nu 
pre Gcorgevici, o __ ___  .
zice ar fi adăugat, anual, citi 
că, mai știi» 
au „văzut" i 
prea tirz.iu...

Și-acum il îndrăgesc și studenții pe 
că și el e student...
notez aici, încheind aceste rinduri des- 
părere : dacă la excelentele calități fi

ii doză de tehnicitate, poate 
... Și Barbu de la Pitești, și Lupescu, și Lercter 
naționala după 28 de ani 1 Acum, insă, parcă e

V. TEODORESCU

intre 17 și 
în vedere 
lamentare, 
se califică 
cătOr

19 februarie). Avînd 
prevederile regu- 

pentru etapa finală 
un număr de 4 jn- 

Meciurile disputate s-au 
soldat cu rezultate foarte slrîn- 
se, care, in final, au determi
nat disputarea unor partide de

zervate amenajării unor tere 
nuri de sport, cerute de vo
lumul tot mai mare al ac
tivității sportive, desfășurate. 
De aceea, poate, profesorul 
Mihai Golubov n-a „cerut" 
niciodată condiții speciale 1...

A văzut că există sufici
ent spațiu pentru a amena
ja, in curtea școlii, terenuri 
de fotbal, handbal, volei, 
baschet, tenis de cîmp și sec
toare pentru atletism. Și 
Ie-a amenajat. Pentru spori
rea avuției ..materiale", con
ducerea școlii a manifestat 
un viu interes față de o a-

UN 01*1
insufla
NAREA

PASIUNE
semenea inițiativă și, înlr-o 
mare măsură, a și sprijinit-o 
Elevii au fost „mobilizați" 
cu lopeți, cazmale și cu... 
multă voie bună. Alături de 
ei, au lucrat și mulți salari- 
ați ai instituției, profesori. 
Șantierul sportiv al Grupu
lui școlar minier devenind 
o realitate, pînă la materia
lizarea proiectelor n-a mai 
fost decit un pas. Acum, s-a 
deschis un nou șantier, pe 
locul căruia se
al doilea teren de fotbal și 
o popicărie eu două piste...

L-am urmărit pe Mihai 
Golubov și în postura de an
trenor și selecționer al echi
pelor școlii. Concursurile de 
selecție se află aici, întet-

va amenaja

departajare pentru locurile 2, 
3 și 4. In urma unei lupte pa
sionante, clasamentul celor 
mai buni se prezintă astfel t 
1. 1 lie Ciungu ; 2. Andrei Loy ; 
3. Adrian Rovinaru ; 4. Sabin 
Botici.

deauna, la ordinea zilei. Prin 
miinile exigentului profesor 
trec toți elevii școlii. Cam
pionatele pe ani sau asocia
ție au fost acelea care au 
pregătit terenul pentru for
marea viitorilor performeri, 
ani de-a rîndul „finaliști" pe 
țară în întrecerile elevilor, 
la atletism, haltere, box. lup
te, volei, fotbal și handbal. 
In acest grup școlar s-au for
mat sportivi care după ab
solvire au devenit „nume" 
cunoscute într-o serie de e- 
chipe participante în acti
vitatea competițională divi
zionară. Dacă vreți, câteva 
exemple : Șoptereanu — în 
echipa de fotbal C.F.R. Cluj. 
Polgar — în echipa de fotbal 
Minerul Lu[?en', Narița — 
boxer la Minerul Lupeni. 
Vasile Ulnrti — în echipa 
de atletism a clubului Stea
ua București, Macavei — fot
balist la Mureșul Deva, Ma
tei Popescu — Jiu) Petro
șani, Adalbert KSvary — 
schior la Energia Paroșen.. 
.■\ndronic Văgăună, halterofil 
la Dinamo București și mult’ 
alții...

Și in final, ar mai fi de 
subliniat ceva i mulți dintre 
absolvenții Grupului șeolai 
minier Lupeni s-au îndrep 
lat spre învățămîntul de cul
tură generală și apoi 
un număr destul de ma
re au urmat cursurile IEFS 
și ale facultăților de educa
ție fizică din institutele pe
dagogice, astăzi fiind cadre 
de nădejde ale mișcării 
noastre sportive. Acest pro 
ces de formare a noi și noi 
elemente, care să îmbrățișe
ze sportul de i>erformanțâ 
sau studiu) științific al edu
cației fizice nu este, pe cît 
se pare. încheiat.

In pofida nostalgiei, isca
te de firele platinate de la 
tîmple și de cei 33 de ani în 
învățămînt. din caie 25 de 
ani la Petroșani și Lupeni. 
profesorul Mihai Golubov pro 
mite să-și continue neobosit 
activitatea dornic să culea
gă și mai departe roadele pa
siunii sale.

Prof. Durei VLADISLAV
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Steagu! roșu

B»*’

l.a poarta orașului Vulcan. Fotoi v. ioudacheSKu

mai strinsă legătură între

practica elevilor
(Urmare din pag. 1)

curtea unității și atelierelor, 
preocupări C3re nu ajută la în
vățarea meseriei. Față de a- 
reastă situație se cuvine ca 
(•■ndicatcle din unitățile respec
tive să ia măsurile cc se im
pun.

Participarea și preocuparea 
sindicatelor față de .practica e- 
kvîlor trebuie să fie continuă, 
pornind de la stabilirea progra
mului, a lucrărilor de practică 
ți urmărirea realizării lor, așa 
cum procedează sindicatele și 
conducerile unităților dc ’a 
preparația Lupeni. E.M. Lu- 
pen- E.M. Vulcan. U.U.M.P. și 
altele.

De asemenea, insuficient de 
bine este corelată programa 
privind pregătirea teoretica cu 
practica elevilor de la școală 
uzinală, anul I atît în conți
nut cît și în așezarea orelor 
dm cursul sâptămînii, ceea ce 
impune luarea unor măsuri

sâlile 
dejudecată

Brebenel ion din vul
can, moi oveo două 
condamnări. Dor pro

bobil o considerat că nu-i sînt 
de ajuns. Așa că și-o moi fă
cut rost de uno, prin core o 
primit UN AN Șl 4 LUNI ÎN
CHISOARE, pentru exercitarea 
meseriei fără outoriioție. Ce 
onume o făcut ? Dormeze. Șl 
totuși, pentru timpul omlntit 
nu vo dormi preo bine.

Ați ouzit desigur despre 
frumoaso poveste cu 
covorul fermecot. Și 10- 

NESCU VASILE din Petroșani 
o ouzrt 
bobii să 
despre 
pe core 
poote oveo un covor, s-o 
pucot și a furat și el unul. De 
Io K. E., de pe strada Inde
pendenței. din Petroșani.

In loc insă co să zboare cu 
el spre tărimuri necunoscute, o 
nimerit Io închisoare, unde, va 
sta timp DE 1 AN Șl 6 LUNI. 
Așo-i cînd incoleci pe... cal 
străin.

A

Iși pusese omul in gind 
să dezmintă cu orice 
preț povestea cu... ul

ciorul ce nu merge de multe 
ori Io opă. Și, pentru demon
strație o oles pe M. I. din ca
mera nr. 70 o căminului mun
citoresc din Uriconi. De la o- 
cesto CHILICI ANDREI a furat 
moi intii 100 de lei, opoi 45 
de lei. Din oceeoși cameră a 
furat 400 lei și in continuare, 
o hoină de tergal. ,,Experiența" 
or mai fi durot. Dar, ce ? Te 
pui cu proverbul ? S-o sport ul
ciorul și C. A. s-o ales cu UN 
AN Șl CINCI .............. ..............
RE.

de eo. Dorind pro
se convingă personal 
calitățile miraculoase 
le poote, ori nu le

a-

LUNI INCHISOA-

so doi și opoi 
doi*. Probobil

„ALO...! 
AVEJ! 
LEGĂ

TURA... !“
i)

>111 trebuie întunecată. A che
mat pe „telefonista șefă" : 
.Aici >■ un tovarăș care iși 
serbează ?iun de naștere". 
„Cum adică — și c«-i cu 
asta ?“ s-a duzii in cască, dar 
ca uu mai asculta vorbele: 
„Așteptați ru rog " și din nou 
a început să cheme. Nu, nu 
încerc * '
mase 
Este !.. 
toare.

Intr-un tirziu Nieolue Bari
ton a fost chemat la ghișeul 
alăturat. / s-a furniruit O te
legramă. „Urgent plec depla
sare Deltă, iți urez la mulți 
ani*. Soția era tot geolog. 
Cum de nu s-a glndil. Numai 
ea, telefonista, fără să știe, a 
ghicit singură totul .. A vrut 
s<l-i miilfumca.seă, dar era de
parte. „Alo!... Aveți legătura 
cu Giurgiu !... Cabina 3". $i 
fericitul s-a repezit spre ca
bină. Aruncind o privire spre 
bfdrinul geolog, telefonista 
dădu din umeri:

vedeți deosebit in 
'rtr ce să-mi mul-

ca să-l consoleze; che- 
telegraful... „E.sie 
exclamase triumfă-
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Marți, 25 ianuarie
Soarele răsare la orn 7,43 

și apune la ora 
trecute din an 
rămase — 341.

EVENIMENTE

17,13.
- 25,

Zile 
zile

lectură, tema : Pași în lu
mea frumosului în cadrul 
Universității populare.

<- TEATRUL DE STAT 
VALEA JIULUI‘. La ora 

18.30, în sala clubului Pe
tri la, spectacol 
.. . Eseu'* de 
tescu.

Eva.latul; LUPENI — Cui- 
furai : Ritmuri spaniole,' 
Muncitoresc: Gcnovcva 
Brabant.

de

Sr

I|i dou, 
să-mi

zz corn oceosto o fost în
țelegerea intervenită intre NA- 
GHY ȘTEFAN din Arad si PA- 
KOCS ROZALIA dm Lupeni 
otunci cind ou hotărit să focă 
ceeo ce ou făcut. In consecin
ță, primul s-o opucat să aducă 
de Io Arod tot felul de obiec
te ochiziționote de pe oșo nu- 
mito pioță „talcioc", iar ulti
mo. s-o opucot să ploseze ce
eo ce ocesto oduceo.

Și ou ciștigot, nimic de zis : 
N.S 6 LUNI ÎNCHISOARE IAR 
P.E. 4 LUNI ÎNCHISOARE, o- 
mindoi pentru SPECULA, 
să nu se supere I!

Co

Tjporul o lost inventot, 
oșo după cum se știe 
pentru tăiot și crăpat 

lemne. BUZA NICOLAE din Pe- 
trilo, s-o gîndît să încerce să-i 
deo o oltă întrebuințare. In loc 
să-l foloseoscă impotriva lem
nelor, l-o folosit impotrivo lui 
A. C. incit, ocesto. o trebuit 
să steo sub ingrijireo medico- 
lă timp de 18 zile. Acum vo 
sto și Buză Nicoloe Io închi
soare. ZECE LUNI VA STA. 
Pentru VA1AMARE CORPORA
LA.

N. G.

din partea conducerii unităților 
și organelor sindicale.

In lumina programului sta
bilit de Plenara CC. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971, pri
vind educarea politică și cetă
țenească a tuturor oamenilor 
muncii, în programa cursurilor 
din școlile de calificare trebu
ie cuprinse expuneri cu conți
nut educativ. Trebuie arătat în 
acest context că prea puține 
preocupări pe această linie s-au 
materializat pînă în prezent, 
iar acțiunile educative. în ron
durile elevilor sînt.încă spora
dice.

Neajunsurile care mai per
sistă arată că organizațiile sin
dicale și conducerile întreprin
derilor s-au preocupat insufi
cient și nu au fost antrenate 
în această direcție pe măsura 
cerințelor nici comisiile ingine
rilor Și tehnicienilor.

Faptul că în actualul cinci
nal producția ' ’ * -,31 * 
municipiului va crește cu 22,7 
la sută, iar cea de cărbune cu 
peste 4 milioane tone, că 
va extinde volumul de investi
ții și construcții dezvoltîndu-se 
și diversifieîndu-se activitatea 
unităților de industrie locală și 
de deservire a populației, im
pune creșterea continuă a pre
ocupării sindicatelor în pregă
tirea și perfecționarea cadre
lor.

Pornind de la cerințele actu
ale și de perspectivă a unită
ților, se constată o sferă insu
ficientă de cuprindere mai a- 
les pentru meseriile de bază 
ale unităților municipiului.

O preocupare deosebită se 
impune în acest sens la exploa
tările miniere Livezeni, Bărbâ- 
te.ni, Uricani și Dîlja, pentru 
calificarea forței de muncă în 
raport cu cerințele noilor aba
taje care vor intra în produc
ție in viitorul apropiat. In spri
jinul acestor unități, se cuvine 
un ajutor mai concret și direct 
de Ia organul nostru și a Cen
tralei cărbunelui, pentru a se 
realiza un program de pregă
tire și perfecționare a cadre
lor in concordanță cu cerințele 
producției și dotarea tehnică 
viitoare.

Pregătirea practică și teoreti
că a elevilor din școlile profe-

industrială a

se

sionale. de la școala uzinală și 
cursurile din școlile dc califi
care, a unităților pe meserii, 
trebuie să asigure în același 
timp ?i o pregătire politică i- 
dcologică a elevilor temeinică, 
pentru ridicarea conștiinței lor 
la înălțimea calităților de vi
itori proprietari și producători 
ai bunurilor materiale și spiri
tuale. Pe această linie, sindica
telor le revin sarcini multiple.

Sindicatelor, grupelor sindi
cale Ie revine înalta răspundere 
politică șj profesională de a 
modela și pregăti viitorul mî- 
nuitor al tehnici moderne, al 
valorilor materiale încredințate 
de societate și colectivul de 
muncă. De aceea, se cuvine ca 
in oadrul adunărilor de erupă 
sindicală, în adunări ale sala- 
riaților de dare de seamă, să 
se analizeze și aceste proble
me.

De asemenea, este bine să 
6e extindă procedeu] comitetu
lui sindicatului și a grupelor 
sindicale de la preparația Lu
peni. de a invita la adunarea 
grupei sindicale și elevii care 
fac practica în raza sa de ac
tivitate. Tot aici președintele 
comitetului sindicatului, secre
tarul U.T.C. și conducerea pre- 
parației. se întâlnesc lunar cu 
elevii pentru a le vorbi despre 
meserie, aspecte ale muncii 
politice, îi consultă asupra pro
blemelor care-i frămîntă.

in concluzie, pregătirea noi
lor cadre trebuie făcută în ra
port de modul cum dorește so
cietatea și colectivul să-i aibă 
din punct de vedere profesio
nal și politic.

In acest context se simte ne
cesitatea unei mai strînse legă
turi între sindicatele din șco
lile profesionale și cele din u- 
nitățile unde cursanții își des
fășoară practica. Cuprinderea 
în anii Viitori, pe baza măsu
rilor luate de conducerea de 
partid și a Legii nr. 2, la cursu
rile de pregătire și perfecționa- 
nare a tuturor salariaților, im
plică © preocupare atentă cu 
responsabilitate politică și soci
ală a sindicatelor pentru asi
gurarea condițiilor sociale și 
organizatorice corespunzătoare 
cerințelor actuale și de per
spectivă.

— Ce 
asta ? ! Pent 
țurniți ?

Intr-adevăr, Viorica Hopar- 
tu. telefonista Oficiului 
P.T.T. Petroșani, nu făcuse 
nimic deosebit. Ea care lu
crează aici din 1952, ea care 
a primit milioane de chemări, 
de rugăminți, ea care in 20 
dc ani de muncă a făcut 
milioane de legături telefo
nice : pur și simplu a redat 
unui om liniștea și bucuria, 
i-a spulberat îndoiala. Asta-i 
tot. Comenzile sosesc una du
pă alta: „O convorbire cu 
Brașovul vă rog i lori
Craiova* — „Fiți le
gătura cu Vasluiul". Solicită
rilor li se răspunde prompt. : 
recepționează, transmite co
menzile, stabilește legaturile.

....Datorie. întrebarea mi 
s-a mai pus de multe ori, 
și am răspuns la fel : tot cu 
o întrebare. Adică să fiu eu 
la capătul firului... eu, Viori
ca Hopartu, vă asigur că mă 
gindesc la asta... Noi, telefo- 

ne facem mărtu- 
te-ai așezat la 

uiți cine ești, uiți 
dăruiești căștii, 
e ca și cînd ai 

vis liicid, folositor, 
" Nu știu cit ade- 
in spusele Vioricăi 
~ iu că el se

n ist ele, nu 
risiri, cinci 
schimbător, 
totul... Te 
chemărilor, 
vise, un 
zău așa... 
văr este 
Hopariu. Dar știi 
definește deplin în grija, a- 
tenția și sentimentul răspun
derii, pentru că aproape, sau 
la capetele sutelor de kilo
metri de fir se află oamenii, 
nerăbdători să-și comunice 
ceva, să-și mărturisească un 
sentiment ales. Și telefonista- 
această romantică ființă, poa
te unică in romantismul 'ei, 
slă de vorbă cu toată țara... 
Urban 08. e la datorie.

— Alo!... Aveți legătura...!
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© 1947
primului număr 
vlstcr „Nowr Drogi”, 
gnnul teoretic al C 
P.M.U.P. 1949 — Au avut 
loc lucrările Consfătuirii d< 
la Moscova a reprezentanți
lor unor țări socialiste pri
vind crearea Consiliului dc 
Ajutor Economic Reciproc 
— C.A.E.R.NSesiunea de con
stituire a avut loc la Mos
cova între 26—28 IV 1949).

.Ziua internațională dc so
lidaritate cit popoarele a- 
rabc“.

mergem
♦ CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. La ora 18, sala 
mică, în cadrul ciclului Me
dicina profilactică, tema : A- 
limente generatoare de ma
ladii. La ora 18. în sala de

SPECTACOL DE
SATIRA, MUZICA

ȘI UMOR

Ansamblul dc estra
dă „Optimiștii" din Bu
curești prezintă mier
curi 2G ianuarie, nu
mai la ora 18, in sala 
marc a Casei de cul
tură din I 
spectacol 
muzică și 
ganizatorii 
spectacolul, la reușita 
căruia își dau con
cursul Anne Marie 
Stratulat, Anatol Coca, 
Mihai Pctcu, Margare
ta Bnrabaș, Gabriela 
Leu, Eugen Machcdon 
și formația orchestrală 
„Optimiștii", prezintă 
două ore de antren, 
ris și voie bună.

Petroșani un 
<le satiră, 

i umor. Or- 
i asigură că

r i

♦ ■ CLUBURI. Lupeni. La 
ora 13 — întâlnirea tineretu
lui cu directorul Exploatării 
miniere Lupeni. mg. Dumi
tru Pttpeanâș. Pctrila. I .1 orn 
18, concurs „Cine știe, cis- 
tâgă" cu tema : Normele <1-• 
conviețuire socială, impor 
tanța respectării lor do < ă 
!rc toți cetățenii.

Programul

MARȚI 25 IANUARIE

9.00— Ri.OO Teleșcoală. Mine
rale și minereuri. Im
portanța lor ernnomică. 
Elemente dc teoria 
mulțimii (I). Exemple, 
relații.

18,00 Steaua polară. Cabinet 
<lc orientare școlară și 
profesională.

18,30 Revista literară TV.
19,00 Cunoașteți legile ?
1920 1 001 dc seri : „Băiețe

lul dc pe afiș". „N-ați
văzut cumva un leu ?"

♦ Petroșani : nr. 15, sir. 19,30 Telejurnalul de scară.
Republicii, deschisă intre 20,00 Reportaj TV : „Anotimp
orele 7—22; duminica — al hărniciei".
între orele 14—20; Car-
tier Carpați, deschisă în- 20,20 Publicitate.
Ire (arcle 7—21,30, duminica 20,30 Scară dc teatru. La cc-
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele dc 
Juni, miercuri și vineri între 
orele 7.30—15,30, iar marți, 
tio» și sîmbătă între orele 
7,30—12.30: 16—19.

rerca telespectatorilor : 
„Titanic vals" de Tudor 
Mușatcscu.

22,35 Telejurnalul de noapte.

TsUFoAHEfâ

Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat

PETROȘANI — 7 
brie : Eu sînt Jerom; Repu
blica : Karl von Ossietzki; 
PETRI LA i Greșeală fatală; 
LONEA — Minerul : Aricii 
se nasc fără țepi: VULCAN i

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• 1LIE TURCESCU, Petro

șani. Potrivit actelor normati
ve în vigoare, soția dv. este o- 
bligată să lucreze în unitatea 
care a școlarizat-o, toată pe
rioada prevăzută în contractul 
încheiat între ca și unitate. 
Poate pleca doar plătind chel- 
tuelile de școlarizare, din care 
se scade timpul lucrat. Sînt 
doar cîteva cazuri exceptate de 
la această situație, în care în
să soția dv. nu se încadrează.

Deci, modul în care procedea
ză întreprinderea este legal și- 
logic.
• TEOFIL GHERASIM, Lu

peni. In urma adeverinței pre
zentate de dv. Exploatării mi
niere Lupeni, vi s-a stabilit, 
începînd cu data de 1 decem
brie 1971, o vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate de 
peste 20 ani.

In legătură cu alocația de 
stat pentru copii, prezentați-vă

pentru soluționare la contabi
lul șef al minei.
• I. C. PETROȘANI. Con-

e ® © ® • • u»

SESIUNEA A 18-a A 
CONSILIULUI POPU
LAR AL ORAȘULUI 

PETRILA

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
orașului Pctrila con
voacă cea de-a 18-a 
sesiune a consiliului, 
pentru data de 27 ia
nuarie, ora 8, cu ur
mătorul proiect al or- 
dinci dc zi :

l. Proiect de hotărire 
cu privire la adoptarea 
planului economic și 
social-cultural pc anul 
1972.

2. Proiect dc liotă- 
rirc privind adoptarea 
bugetului pe anul 1972.

3. Angajamentul de 
susținere a chemării la 
întrecere pentru înde
plinirea și depășirea 
sarcinilor pe anul 1972 
adresată de Consiliul 
popular al județului 
Hunedoara tuturor con
siliilor populare jude
țene din (ară.

PROGRAMUI, 1 : n,oo Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 l„i microfon, me
lodia preferată; 9,30 Atlas 
cultural; 10,00 Buletin de 
Știri; 10,05 Din cele mai cu- 
ndscutc melodii populare;
10.30 Sclccțiuni din opereta 
„Vînt dc libertate'* do Du- 
naevski; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Serenada Bucu- 
rcștiului — muzică ușoară;
11.40 Să fii partidului o.ș- 
1can — cîntccc; 12.00 Discul 
în foileton; 12,15 Recital de 
operă; 12/10 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
proferat; 13,00 Radiojurnal; 
13 13 ' • iprcmîerti < otidia- 
nă; 13,27 ( interul e pretutin
deni; 14,00 Compozitorul săp- 
lâmînii; 14,40 Opereta „Prin
țesa circului" do Kalman 
(fragmente): 15,00 Buletin dc 
știri; 15,05 Melodii populare;
15.40 Pagini vocale și orches
trale din mu/: 1 dc estradă; 
iG.oo Radiojurnal; 16.15 Se- 
lectiuni din fcstivalul-con- 
curs ..Portativul tinereții" — 
Giurgiu. decembrie 1971; 
16,35 Madrigale: 16,50 Publi
citate radio; 17,00 Antena ti
neretului: 17,30 Concert de 
muzică populară; 18.00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de scară; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,55 Știința ta zi; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bi
juterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc sea
ră; 22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de scară — conti
nuare; 24,00 Buletin de -Știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Ieri, temperaturii maximă 
Ja Petroșani a fost de minus 
1 grad, iar la Paring de mi
nus 9 grade. Minimele au 
fost de minus 3 grade și, 
respectiv, de minus 14 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vremea se va încălzi 
ușor. Cer schimbător mai 
mult acoperit.

i

Întreprinderea
I. L. H. S.

Oamenii au suferit de insom
nie din cele mai vechi timpuri ; 
insomnia nu este, așa cum con
sideră unii, o boală modernă. 
In lupta împotriva acestei boli, 
pentru că este vorba de o boa
lă, sînt angajați mii de medici 
din toate țările.

In cele de mai jos cităm răs
punsurile date de medicul ame
rican Julius Segal numeroșilor 
săi corespondenți în articolul 
intitulat .Insomnia : îndreptar 
pentru cei ce nu pot dormi". 
Răspunsurile acestui colabora
tor al Institutului național ame
rican pentru igiena creierului 
sînt destinate să servească și 
drept tratament al insomniei 
prin corespondență.

Cît trebuie să doarmă un om 
normal ? Întrebarea sună Ja fel 
ca șa _care este mărimea picio
rului unui om normal". Este 
drept că se consideră că durata 
normală a somnului la majori
tatea oamenilor este de opt ore. 
Cercetările arată, totuși, că du
rata somnului necesar diferă de 
la om Ja om. Diferențele sînt 
mult mai mari decît nc-am 
putea închipui. O experiență 
realizată recent în Scoția a ară
tat că ia opt oameni dinlr-o su
tă le sin', suficiente cinci ore de 
somn pe zi, iar unora și mai 
puțin. La 15 din 100 persoane, 
le ajung 5-6 ore de somn, iar 
la 13 dintr-o 100 — 9-10 orc. 
Există persoane pentru care și 
această durată este mică. Ma
joritatea oamenilor, Insă, dorm 
7-8 ore pe zi.

Se are în vedere somnul con
tinuu, sau în această durată se 
include și odihna de după-a- 
miază ? Răspunsul este că se 
are în vedere numai somnul 
continuu dc noapte.

.Ar trebui poate semnalat 
și faptul că nici la noii născuți 
durata somnului nu este Ja fel. 
Unii consideră că noii născuți 
dorm aproximativ 20 orc din 24. 
Și, lotuși, cercetările arată 
că și în cazul copiilor foarte 
mici există diferențe mari. Con-

cluzia este, deci, că durata som
nului la oameni este o proble
mă strict individuală.

Înseamnă oare că dacă un om 
simte nevoia să doarmă zece 
orc, el este bolnav ? Nu mai 
mult decît un om care simte 
nevoia să mănînce mai mult 
decît vecinul său. Este vorba 
de un criteriu strict personal, 
ca în orice problemă care se

blemele de comportament, exis
tă creditate.

Nimeni nu trebuie să suba
precieze importanța educației și 
mediului înconjurător în-forma
rea obișnuințelor. Se parc, to
tuși, că în cazul dc față ar tre
bui utilizată mai curînd ex
presia „are insomnii din naște
re*. Mulți dintre părinții care 
sînt îngrijorați din cauza dura-

P9HffiimsA
msomm ? (ii

referă la sănătate. In cazul, în
să, in care obișnuința cuiva, în 
ceea ce privește durata somnu
lui, se schimbă brusc, aceasta 
poate constitui un motiv de în- ' 
grijorare. Faptul în sine că eu 
dorm, de exemplu, cinci ore pe 
noapte, iar vecinul meu zece 
ore, nu constituie nici un crite
riu pentru aprecierea sănătății 
noastre.

Există 
care au 
somn ? 
William Sheldor a emis ipoteza 
că lipul fizic este legat do o se
rie de aspecte ale personalității 
și comportamentului ci, inclusiv 
și de somn. El demonstra că 
tipul endomorf — oamenii mo
latici, grași și pașnici — doar
me bine și mult, pe cînd oame
nii „oclomorfi“ — slabi, sensi
bili, bolnăvicioși — suferă, a- 
desea, de insomnii. Este drept, 
că nici o cercetare științifică 
nu a confu'mat această ipoteză. 
Cu toate acestea, noi nu ne-am 
mirat aflînd că și in materie 
•de somn, ca, în general, în pro-

oare tipuri de oameni 
nevoie de mai mult 
De mult, antropologul

lei-somnului copilului lor, ar tre
bui să recunoască, mai bine, că 
obișnuința copilului de a dormi 
mult sau puțin a apărut o dată 
< o nașterea lui și că este extra
ordinar de greu să o modifici.

Se poate oare considera nor
mal faptul că un copil adoarme 
greu, sau se trezește greu ? 
Cercetările demonstrează că la 
copii, somnul profund se in
stalează mai repede decît la a- 
dolescenți și, cu atît mai mull, 
atunci cînd este vorba să-i com
parăm cu adulții. Emoțiile care 
influențează adesea psihicul 
nostru, pot influența și psihicul 
copiilor. Și în viața lor există 
inamici ai somnului, printre care 
pot fi numărați agitația, frica, 
stările depresive. Și crizele pu- 
bertale pot deveni cauza unor 
modificări ale somnului, inclu
siv prelungirea lui peste măsu
ră.

Din punct de vedere psiholo
gic, somnul poate fi considerat 
uneori ca un mijloc dc evadare 
din realitate. Toți oamenii au 
Încercat senzația de depresiune

cînd, dimineața la sculare, nu 
au avut decît dorința dc a se 
acoperi din nou cu plapuma și 
de a continua să doarmă. Acest 
lucru se întâmplă adesea la vir
ata pubertalâ.

Cum poți afla dacă dormi 
prea mult ? In primul rînd cu- 
noseîndu-ți norma. Aceasta se 
realizează în felul următor : în 
timpul concediului, cînd nu o- 
bosiți și nu folosiți somnifere, 
culcați-vă la aceeași oră și nu 
folosiți deșteptătorul. Durata 
medie a somnului din această 
perioadă va fi norma dumnea
voastră de somn.

Se schimbă oare durata som
nului in funcție de vîrslă ?

O dată cu înaintarea în vîrslă 
,se schimbă nu necesitatea, ci 
ealiiatea somnului. Somnul pro 
fund, despre care am vorbit mai 
sus, și care este caracteristic co
piilor și tinerilor, se instaleuză 
la adulți mai rar iar ta oamenii 
vîrstnici aproape deloc. Aș afir
ma chiar că un om vîrstnic 
doarme adesea mai mult decît 
unul tînăr, dar beneficiază de 
pe urma somnului mai puțin. 
Prin aceasta, de altfel, se poate 
explica somnolența și starea de 
slăbiciune pe care le observăm 
la oamenii bătrîni.

Cum este mai bine să dormi ? 
Continuu sau fragmentar ? 
Deocamdată experiențele arată 
că somnul continuu este mai 
bun. Oamenii care trăiesc po
trivit unui grafic în care pe
rioadele de muncă și odihnă se 
împart în fracțiuni mici, precum 
și cei care lucrează ba ziua, ba 
noaptea, obosesc mai mult. La 
oamenii cu regim de somn nere
gulat, se schimbă calitatea som
nului, iar durata lui descrește. 
Există, ce-i drept, unii oameni 
care își pot forma un regim de 
somn neobișnuit. împărțindu-l 
in fracțiuni mici. Aceia din
tre noi care nu-și formează un 
regim dc somn riscă să sufere 
mai mult decît alții de insom
nie.

ducerea întreprinderii de gos
podărie locativă Petroșani ne 
informează că molozul rezul
tat în urma demdlării cuptoa
relor casate, din colonia de jos 
a orașului a fost ridicat, iar 
gardurile refăcute.

N.R. Intre timp am primit o 
altă sesizare, cu privire Ia o 
problemă similară. Este vorba 
de grămada de cărămizi sparte 
din curtea Grădiniței de copii 
din strada Grivița Roșie Pe
troșani. Din septembrie anul 
trecut aceste rămășițe de că
rămizi așteaptă ca Sectorul 
I.G.L. Petroșani să întreprindă 
ceva pentru a le transporta.

© DUMITRU RASCOLEA-

NU, Petroșani. Problema sesi
zată de dv. este de competența 
comisiei de judecată de pe 
lîngă Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani,

B. P.

Secția S.U.C.T. Valea Jiului
cu sediul în orașul Uricani

angajează
♦ mecanici dieseliști pentru ren?rații Belaz 
și Tatra
♦ mecanici auto

♦ specialiști în reparații pompe injecție
♦ conducători auto cu o vechime dc cel pu

țin 3 ani
Doritorii se v.or prezenta la adresa de mai 

sus, telefon 122, Uricani.

în vederea deschiderii Școlii de ca
lificare de gradul L.M. pentru func
ția de acar și manevrant vagoane, 
în ziua de 13 februarie 1972, ora 8, 
la stația Petroșani.

Candidații se recrutează din rîn- 
cl 111 absolvenților de 4, 7, 8 clase, 
cu stagiul militar satisfăcut, avînd 
vîrsta maximă de 45 de ani pentru 
candidații din rîndul cadrelor 
C.F.R., iar pentru cei din afara 
C.F.R. 43 ani.

PROBA 
CONSTA 
SCRIS ȘI 
MANA.

DE ADMITERE VA
EXAMINARE

ORAL LA LIMBA RO-
DIN

DURATA DE ȘCOLARIZARE:

3 luni la stația Petroșani, începînd 
cu data de 1 martie 1972.

ÎNSCRIERILE se fac pînă la 11 
februarie a. c., Ia stațiile C.F.R. de 
pe cuprinsul Regionalei C.F.R. Deva 
precum și la serviciul personal și 
învățămînt Deva.

Candidații trebuie să aibă domi
ciliu) stabil pe raza teritoriului Re
gionalei C.F.R. Deva și sub o dis
tanță de 60 km de unitatea pentru 
care este recrutat.

Pe timpul școlarizării, elevii vor 
beneficia de drepturile prevăzute în 
H.C.M. nr. 2 105/1969.

Informații suplimentare la servi
ciul personal și învățămînt al Re
gionalei, telefon 12630. 12631, inte
rior 305 sau 487.
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Steagul roșu
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Sosirea la Sofia a unei 
delegații economice române

VARȘOVIA PlenaraDeclarația program
a noului guvern egiptean

Finlandezîntrevedere Nixon-Waldheim păcii, securității
și colaborării europene

— Du- 
agențla

C.C. al P.C.

,»e economică română,le
dusă de Mihui Sudor, ministru, 
secretar de Stat l i Ministerul F- 
conomiei Forestiere și Materia
lelor dc Construcție. în vederea 
unor tratative pentru semnarea 
unei convenții dc colaborare în 
domeniul hlrtiei și celulozei pe 
pci ioada 1972—1975. Delegația a 
fost Intimpinâtfi la Ruse, pe po-

In cursul dupa-ami 
Sofia au început Uni 
delegația bulgară, « 
Hristo Panaiotov, mi 
dustrici grele.

Mihai Sudor a fost 
mit de Mako Dakov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. 
Ici primire a fost dc față amba
sadorul român ln Sofin, Nicolne 
Blejan.

întilnirea internațională 
a studenților în problemele

WASHING ION 24 (Agerpres). 
— La 24 Ianuarie, a avut loc la 
Casa 
pn 
Ri. I"
nrr

t( 
heim a declarat că a avut cu 
președintele Nixon o conversație 
.foarte deschisă" asupra ansam
blului actualității internaționale 
și »a unui număr de probleme

Albă o întrevedere între 
■nicle Statelor Unite, 

id Nixon, și secretarul gc- 
ii O.N.U.. Kurt Waldheim, 

încheierea întrevederii, rela- 
•a France Presse, Kurt Wald-

importante din punct de vedere 
al Națiunilor Unite, inclusiv 
problema viitoarei cooperări 
dintre guvernul de la Washing
ton și O.N.U.*.

Ln întrevedere, care a durat 
50 de minute, au luat parte se
cretarul do stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, consilierul special 
al președintelui. Henry Kissin
ger și reprezentantul S.U.A. 
O.N.U., George Bush.

la

Criza politică italiană a intrat 
în faza ei cea mai importantă

DAMASC 24 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt militar 
sirian — citat de agențiile Reu
ter, A.F.P. și U.P.l. — a anun- 

formațiune a aviației 
a efectuat luni un 

de 
dc

ROMA 24 (Agerpres). — .Cri
za politică italiană, deschisă lu 
15 ianuarie, prin demisia gu
vernului Colombo, a intrat, în- 
cepînd de luni. în faza ei cea 

ii importantă și cea mai de
licată" — subliniază agenția 
ANSA, referindu-se la faptul că 
în cursul acestei săptămîni pre
mierul desemnat își va începe 
consultările în vederea consti
tuirii unui nou cabinet de cen 
tm-stingă. Pînă la inițierea — 
miercuri — a consultărilor lui 
Emilio Colombo, nu numai cu 
cele patru partide dc centru- 
stinga, ci cu toate forțele re
prezentate în Parlament, acti- 
v - ițea politică se desfășoară in 
prezent în cadrul partidelor. 
După ce partidele care au com
pus coaliția demisionară (demo
crat-creștin,’social ist și socialist- 
democratic) și Partidul repu
blican. retras din guvern, și-au

mai

expus în documente oficiale 
punctele de vedere asupra si
tuației actuale, premierul de
semnat a informat că va exa
mina problemele ridicate de a- 
cestea. mai înainte de a proceda 
la consultările oficiale.

Luni s-a întrunit Direcțiunea 
Partidului republican, pentru a 
dezbate din nou problemele ce 
se pun înaintea realizării unui 
nou guvern, iar pentru marți a 
fost convocată Direcțiunea Par
tidului democrat-creștin, la ale 
cărei lucrări va participa și 
Emilio Colombo (care, de alt
fel. este unul dintre liderii 
P.D.C.). Se așteaptă ca Direcțiu
nea P.D.C. să stabilească .li
mitele" mandatului premierului 
desemnat, respectiv dacă acesta 
va încerca să realizeze un ca
binet cvadripartit sau unul tri
partit Tot marți se va cunoaș
te și „calendarul- consultărilor 
lui Colombo.

țat că o 
israeliene 
raid împotriva unei baze 
fedaim. situată la nord 
localitatea Deraa, în sudul țării, 
la frontiera siriano-iordaniană. 
El a menționat că forțele ae
riene și dispozitivele siriene de 
apărare antiaeriană au interve
nit împotriva avioanelor israe- 
lienc. silindu-Ie să se retragă. 
Purtătorul de cuvînt a precizat 
că nu au fost înregistrate daune 
materiale și nici victime.

★

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a declarat că 
avioane cu reacție ale forțelor 
aeriene israeliene au efectuat 
un raid, luni, la 25 de mile in 
interiorul Siriei, atacind o bază 
a unităților de comando pales
tiniene. situată în apropierea 
localității Dcraa din sudul aces
tei țări. El a afirmat că aceas
tă acțiune constituie un act de 
represalii pentru intensificarea 
atacurilor lansate de către fe- 
daini de pe teritoriul Siriei îm
potriva unor cetățeni israelieui.

Mesajul adresat de Norodom Sianuk
populației Khmere

PEKIN 24 (Ageipres). — 
Prințul Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian și preșe
dinte al Frontului Național U- 
nit al Cambodgiei, a adresat 
un mesaj populație klv ere 
£n care, printre altele, se ara
tă ă regimul de la Pnom Penh 
este sortit dispariției intrucît 
susținătorul său, imperialismul 
american, va fi în curînd a- 
lungat complet din Indochina. 
In prezent, se arată în conti
nuare în mesaj, numeroși lon- 
noliști sint pe cale să părăseas
că >dmn'< rația de la Pnom 
Penh. penti u că și-au dat sea
ma de faptul că zilele regimu
lui Lon Nol-Sirik Matak sînt 
numărate, că trupele saigoneze, 
nevoite să se retragă precipitat 
din orașele cambodgiene de 
mare importanță strategică, e- 
iiberate de către Frontul Națio
nal Unit al Cambodgiei. nu 
mai pot să protejeze regimul 
trădător și că Statele Unite se 
vor recunoaște înfrînte complet 
în Indochina, după pierderile 
grele suferite în războiul din

Vietnam și din Laos. Toate a- 
cestea. se menționează în me
saj. echivalează cu sfîrșitul 
„republicii" antinaționale și 
antipopulare de la Pnom Penh.

Mesajul adresează un apel 
ofițerilor și soldaților din tru
pele lui Lon Noi să părăsească 
armata regimului de la Pnom 
Penh, să aibă curajul de a sal
va țara și poporul de la dis
trugeri.

Victoria Frontului Național 
Unit al Cambodgiei este apro-

piață și inevitabilă, se relevă în 
mesaj. „Nu mai acceptați să 
muriți pentru Lon Noi și im
perialismul american. Dimpo
trivă, ajutați Frontul Național 
Unit și forțele armate populare 
de eliberare să înfringă duș
manul, să restabilească în cel 
mai scurt timp posibil pacea, 
înțelegerea, unitatea, libertatea 
independența, neutralitatea și 
integritatea teritorială a popu
lației khmere*, se arată în în
cheierea mesajului.

O declarație de protest 
a M.A.E. al R.D. Vietnam

—
Acțiuni

de solidaritate

HANOI 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care protes
tează împotriva unei provocări 
comise la 23 ianuarie prin a- 
runcarea de grenade asupra clă
dirii Ambasadei R. D. Vietnam 
din Vientiane — transmite a- 
genția VNA. In urma explo
ziei produse, în incinta amba
sadei au fost produse pagube

cu greva 
minerilor Vizita

materiale, punindu-se în același 
timp în pericol viața persona
lului diplomatic al R. D. Viet
nam. Arătînd că asemenea ac
țiuni sînt dăunătoare prieteniei 
tradiționale dintre cele două 
popoare, guvernul R. D. Viet
nam cere administrației de la 
Vientiane să ia măsuri împo
triva repetării unor asemenea 
acte, pentru asigurarea securită
ții și a desfășurării activității 
normale a reprezentanței sale 
diplomatice în capitala laoțiană, 
în concordanță cu legile și u- 
zanțele internaționale.

englezi
LONDRA 24 (Agerpres). — 

In Marea Brilanie continuă 
acțiunile de solidaritate cu 
greva celor 280 000 de mineri, 
care revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că. După cura informează a- 
genția France Presse. dumini
că după-amiază. pe străzile 
centrale ale Londrei s-a desfă
șurat o manifestație de solida
ritate cu minerii greviști la 
care au participat peste 1 200 
de persoane, în majoritate stu
dent'

In Trafalgar Square, demon
str- ii au ascultat discursuri 
ale liderilor sindicali care au 
criticat politica economică a 1 
guvernului conservator. Mai 
mulți studenți, care au încercat 
să demonstreze in fața imobi
lul ui în care îșl are sediul „Na
țional Coal Board*, au fost dis
persați de poliție.

președintelui 
Franței în Niger 

NIAMEY 24 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Georges 
Pompidou, însoțit de ministrul 
de externe, Maurice Schumann, 
și de alte oficialități, a sosit 
luni într-o vizită oficială în 
Niger. El va avea convorbiri 
cu președintele acestei țări, 
Diori Hamani, în probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bi
laterale. Incepînd de miercuri, 
șeful statului francez urmează 
să efectueze o vizită similară 
la Fort Lamy, capitala Ciadu
lui.

După cum declara președin
tele Pompidou, într-un recent 
interviu, atît voiajul pe care 
îl întreprinde în prezent in 
Niger și Ciad, cît și cel efectuat 
anul trecut în Mauritania, Se
negal. Coasta de Fildeș, Came
run și Gabon, sînt menite să 
releve importanța pe care Pa
risul o acordă celor 14 state 
africane, foste colonii franceze, 
cu care a semnat, după anul 
1960, diferite acorduri de co
operare.

Percheziții și arestări la Istanbul
ISTANBUL 24 (Agerpres). — 

Un număj de arestări au fost 
operate duminică in cadrul vas
tei acțiuni de perchezițiunare 
a peste 500 000 de locuințe și 
imobile din Istanbul, informea
ză un comunicat 
tului stării de 
Istanbul. citat 
France Presse. 
care nu precizează 
persoanelor arestate, 
nează. de asemenea, că fi

al comandiin- 
urgență din 
de agenția 
Comunicatul, 

numărul 
mențio-

-le de securitate au capturat ar
me și muniții. Potrivit comu
nicatului, acțiunea, s-a desfă
șurat în timpul restricțiilor de 
circulație introduse între orele 
3 și 18.

După rum s-a mai anunțat, 
restricțiile de circulație au fost 
introduse sîinbătă în baza legii 
marțiale din aprilie anul tre
cut. sub prevederile căreia a 
fost plasat orașul Istanbul, 
precum și 10 provincii turcești

VARȘOVIA 24 - Corespondentul 
Ageipres, losif Dumitrașcu, tran
smite : in capitala poloneză a 
inceput luni intilnirea internațio
nală a studenților in problemele 
păcii, securității și colaborării pe 
continentul european. Sint pre- 
zenți peste 200 de delegați ai u- 
nor organizații și mișcări studen
țești progresiste din intreaga lu
me, reprezentanți a diferite or
ganizații internaționale. Din Ro
mânia participă Gheorghe Șoima, 
vicepreședinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România, și Dan Birliba, secretar

al U.A.S.R. Paiticipanții au fost 
salutați de St. Ciosek, președinte
le Consiliului Central al Uniunii 
Studenților Poloneii.

Delegații care au luat cuvin- 
tul au subliniat necesitatea asigu
rării păcii și destinderii in intrea
ga lume, a reiolvârii tuturor pro
blemelor pe caleo tratativelor, a- 
rătind, totodată, că mișcarea stu
dențească internațională trebuie 
să-și sporească aportul in clortul 
comun de edificare a păcii și 
securității in Europa. Lucrările in- 
tilnirii continuă.

CAIRO 24 (Agerpres). 
pft cum Informează 
M.E.N.. primul ministru al Re
publicii Arabe Egipt, Aziz 
Scdki, a prezentat In fața A- 
dunărll Poporului declarația 
de politică a guvernului său. 
El a subliniat, cu această oca
zie. că este necesară „mobili
zarea maximă a întregului po
tențial șl a tuturor resurselor 
țării în această etapă importan
tă și crucială a istoriei Egip
tului*.

Premierul Sedkl a arătat că 
obiectivul guvernului pe cate 
îl conduce este conform cu li
nia fundamentală a cabinetului 
anterior, deși „diferă de el în 
ceea ce privește natura misiu
nii ce îi este încredințată în 
actuala etapă*.

Trccînd în revistă succesele 
obținute dc Egipt în perioada 
ce a urmat conflictului mili
tar arabo-israelian din iunie

Evolujia situației din
SALISBURY 24 (Agerpre). 

— Noi incidente au avut loc 
duminică în capitala rhodesia- 
nă și în alte localități între 
poliție și grupuri de demon
stranți ale populației africane 
majoritare care se opun a- 
cordului încheiat recent între 
regimul lui Ian Smith și mi
nistrul de externe britanic. 
Douglas Home, informează a- 
genția Reuter. Forțelor de p i- 
ție li s-au adăugat formații ale 
trupelor de securitate care au 
pus sub supraveghere cartie
rele capitalei și localitățile în
vecinate pentru a interveni de 
urgență împotriva demons!) ;n- 
ților. „Tulburările pot reizbucni 
în orice moment*, a declarat 
un ofițer citat de agenția U.P.l.

Concomitent, a început jude
carea sumară a celor arestați 
în timpul incidentelor care nu 
au contenit în ultimele nouă 
zile. Din cele 18 persoane jude
cate de tribunalul din Fort Vic
toria, 13 au fost con<l.... n't? la
cîte un an muncă forțată fie
care. La Harare, unul din prin
cipalele orașe ale țării — unde 
patru persoane au fost ucise 
iar alte 14 rănite. 35 de africani 
au fost declarați culpabili sub 
acuzația de a fi provocat ..Vio
lențe publice".

Intr-un comunicat dat publi
cității la Salisbury, Consiliul 
Național African, a condamnat 
măsurile represive împotriva 
demonstranților. Liderul aces
tei grupări. Abdel Muzorewa, 
a avertizat că represiunile -sol
date deja cu 14 morți și nume
roși răniți nu pot duce decît la

noi vărsări de singe. El a de
clarat că „africanii nu vor ac
cepta termenii acordului Smith 
—Home, ei nu doresc legaliza
rea declarației unilaterale a 
independenței prin care se ur
mărește perpetuarea dominației 
regimului minoritar rasist*. De
ri: nstrațiile care au loc in nu
me roase orașe ale țării în pre
zența membrilor comisiei de 
legislatori britanici condusă de 
lordul Pearce, a spus Muzorewa, 
arată tăria sentimentelor popu
lației africane împotriva regi
mului Smith. Respingînd acuza
țiile lui Tan Smith, care a în
cercat să arunce asupra Consi
liului Național African respon
sabilitatea pentru actuala situa
ție din țară, liderul african a 
declarat că „poporul demon
strează împotriva acordului 
rhodesiano-britanic nu pentru 
că a fost îndemnat să o facă 
ci pentru că nu a fost consul
tat cînd s-a încheiat acest a- 
cord"

★
LONDRA 24 (Agerpres). 

Cotidianul britanic .Financial 
Times* consacră, în ediția sa 
de. luni, un editorial situației 
din Rhodesia. Lordul Pearce 
și membrii comisiei sale, se a- 
rată în editorial, au constatat 
că este aproape imposibil să-si 
îndeplinească misiunea dc a 
stabili dacă propusul acord în
tre guvernul britanic și cel al 
lui Ian Smith este acceptabil 
pentru poporul Rhodesiei. Reac
ția populației africane s-a do
vedit mult mai puternică si a 
fost cu mai multă tărie expri
mată decît s-ar fi așteptat gu-

Funeraliile regelui Frederik
al Danemarcei

COPENHAGA 24 (Agerpres). 
ln prezența reginei Margrethe 
a II-a, la Copenhaga au avut 
loc luni funeraliile naționale 
ale regelui Frederik al IX-lea 
al Danemarcei, decedat la 14 
ianuarie a. c. Au participat 
membrii guvernului danez, per
sonalități străine invitate la ce
remonia funebră între care șefi 
de state și prim-miniștri, mem
bri ai corpului diplomatic.

La ceremonii a participat 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Ștefan Peterfi, reprezen
tant personal al președintelui

Rhodesia
vcrnul britanic sau regimul 
Smith. Membrii Comisiei au 
constatat că este într-adevăr 
foarte greu să ai contacte in
dividuale cu africanii; ei s-au 
aflat, in s,chimb, în fața unor 
grupuri mari, cele mai multe 
organizate, hotărîte să-și expri
me opoziția față de acordul 
Home-Smith. In aceste circum
stanțe, comisia Pearce n-are altă 
alternativă decît să consemne
ze că «activitatea politică,nor
mală continuă să se afle în sus
pensie In Rhodesia".

1967, premierul egiptean a re
levat refacerea forțelor armate, 
fermitatea politică șl economică 
a țării, realizată prin voința 
poporului.

Primul ministru egiptean a 
criticat hotârîrea S.U.A. de a 
livra Israelului avioane de 
tip ..Phantom", precum șt a- 
cordul încheiat între Washing
ton și Tel Aviv, care permite 
Israelului să producă arme 
concepute in S.U.A. El a anun
țat că guvernul a hotărît să In
troducă restricții în domeniul 
importurilor. Totodată, premi
erul egiptean a declarat că a 
semnat un decret care limitea
ză strict Importarea articolelor 
de lux și că drepturile de va
mă |a produsele de lux impor
tate vor crește cu 50 la sută.

El a spus că vor fi luate mă
suri hotărîte pentru înlăturarea 
fenomenului de vînzare la ne
gru a bunurilor necesare și 
pentru a se pune capăt vînză- 
rilor Ilicite. Premierul egip
tean a subliniat că prima în
datorire a guvernului în aceas
tă etapă este aceea de a asi
gura bunurile de consum ne
cesare maselor șl de a garan
ta ca acestea să ajungă la con
sumatori. în condiții optime.

Aziz Sedkj a anunțat, în a- 
celași timp. că. -în domeniul a- 
griculturii, guvernul a hotărît 
să furnizeze 50 la sută din 
cheltuielile necesitate de lupta 
împotriva dăunătorilor agricoli. 
In schimb, se va impune un 
impozit de 20 de lire pentru 
fiecare fedan de livadă, măsu
ră menită să instaureze ;-zs 
țla socială în acest domeniu.

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
La Helsinki s-a desfășurat ple
nara Comitetului Centra) al 
Partidului Comunist Finlandez, 
consacrată examinării sarcini
lor perioadei actuale șl a unor 
probleme legate de organizarea 
Congresului partidului. fixa» 
pentru sfirșilul lunii martie și 
începutul lunii aprilie, ln do
meniul politicii externe, plena
ra a subliniat, în rezoluțiile a- 
doptate. necesitatea „realizării 
unui progres in pregătirea con
ferinței europene pentru secu
ritate și cooperare*. Participat)-* 
ții s-au pronunțat. totodată, 
pentru extinderea rclațiiloi e- 
conomice dintre Finlanda și 
țările socialiste, precum și pen
tru inițierea de negocieri des
tinate normalizării relațiilor 
Finlandei cu Republica Demo
crată Germană.

In domeniul politicii interne, 
participanții au relevat nece
sitatea depunerii de noi efor
turi în vederea îmbunătățirii 
situației generale a oamenilor 
muncii, a întăririi unității cla
sei muncitoare în lupta pentru 
realizarea obiectivelor sale

PRAGA 24. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru, transmite: Luni 
seara au inceput la cinema
tograful .Paris" din Praga. 
„Zilele filmului românesc". 
La această manifestare artis
tică, care va dura pînă la 26 
ianuarie, este prezentă și o 
delegație de cineaști români.

Consiliului de Stat, Nicolac 
Ceaușescu, precum și ambasa
dorul roman Gheorghe Ploieș
tean u.

Ceremonia religioasă s-a des
fășurat în Catedrala Roskildc, 
după care 
neînsuflețit al suveranului da
nez a fost depus 
Christian al IX-lea.

In aceiași seară reprezentan
tul șefului statului romfin a 
fost primit la palatul Amalien- 
borg, împreună cu alțl oaspeți 
străini, de Margrethe a II-a, 
regina Danemarcei.

sicriul cu corpul

în capelu
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AFRICA DE SUD :

„Represiune ia rang de lege

Opoziția față dc acordul anglo-rhodesian s-a intensificat, demonstrațiile s-au extins ii 
alte localități decît Salisbury. As fel au avut loc demonstrații și violente ciocniri cu poliția 
Gwelo, Fort Victoria și Uintali. Poliția rhodesianâ a arestat mai mulți lideri de culoare și 
impus restricții in ceea ce privește organizarea de întruniri în .zonele tribale". Bilanțul 
ciocnirilor dintre demonstranți și poliție este tragic : 13 morți și zeci de răniți. La ora actuală 
în Rhodesia domnește starea de alertă generală.

In foto : Ciocnire între demonstranți și poliție la Gwelo. Un demonstrant este arestat. 
In cartierul Monomatapa poliția s-a folosit de cîini pentru reprimarea demonstrațiilor.

in 
la 
a

Mai multe sule de persoane 
acuzate de activitate „teroris
tă" așteaptă, actualmente, să 
fie judecate, după un val dc 
arestări care au avut loc in 
Republica Sud-Africană in 
timpul anului 1971, in special, 
in ultimul trimestru. Intr-o 
lună, in urma unor perche
ziții, începute la 25 octom
brie, la domiciliile a 115 sus- 
pecți, intre care preoți, pro
fesori, ziariști și studenți, au 
fost hotărîte, in mod oficial, 
peste 30 de arestări.

Aceste măsuri represive 
creează o stare de teamă și 
incertitudini mai ales in rin
dul comunității indiene, care 
numără in jur de 600 000 de 
persoane, și pe care autori
tățile le bănuiesc de crearea 
unor organizații clandestine 
de luptă împotriva aparthei
dului, deoarece legile rasiale 
se aplică tuturor persoane
lor de culoare. In trei ani, 
de pildă, 27 de persoane a- 
restate pe motivul că ar fi 
desfășurat activități politice 
contrare regimului s-au spin- 
zurat in închisori sau au mu
rit in mod misterios in tim
pul interogatoriului.

Aceste fapte au provocat 
protestul liderilor partidelor 
progresist și unit — cele două 
formațiuni de tendință libe
rală, aflate in opoziție, care

au denunțat metodele poliție
nești „întunecă, tu exterior, 
imaginea Republicii Sud-Afri
cane" și au cerut deschide
rea unei anchete, ca și de
misia ministrului justiției. 
Deși de o amploare limitată, 
mișcarea de protest a cuprins

și o parte a studenților albi, 
dintre care mulți figurează 
printre persoanele arestate in 
noiembrie.

Majoritatea oponenților re
gimului sini arestați in baza 
legii privind represiunea „te
rorismului". Potrivit surselor 
oficiale, in 1970, in închiso
rile sud-africane se aflau pes
te o mie de condamnați po
litici, intre care patruzeci 
albi. Aceste cifre nu țin cont 
de persoanele judecate pentru 
încălcarea legilor excepționale 
și nici de africanii condam
nați pentru comiterea unor 
delicte de drept comun, cum 
sint socotite a fi participarea 
la întruniri interzise, refuzul 
de a se supune autorităților, 
grevele, ele.

In realitate, numărul deți-

nuțilâr politici este cu mult 
diferit de cel indicat de au
torități, deoarece legea îm
potriva „terorismului" permi
te deținerea fără judecată și 
fără u se aduce la cunoștin
ță publică, pe o perioadă ne
determinată, a tuturor per
soanelor suspecte de a fi in 
posesia unor informații pri
vind activitatea „teroriștilor".

In cursul unei vizite la 
Paris, M. Koornhof, minis
trul adjunct, pentru proble
mele administrației și învăță- 
mîntului populației bantus, a 
afirmat că Republica Sud- 
Afrieană are cea mai nume
roasă „populație penitenciară 
din lume" și deține, in egală 
măsură, și „recordul mondial 
al execuțiilor capitale".

in Africa de Sud, unde 
polițiștii albi poartă arme de 
foc, iar polițiștii negri doar 
bastoane, apartheidul domneș
te pînă și In închisori. Un 
raport al „Amnistiei interna
ționale", organizație cu sediul 
la Londra, relevă că deținu- 
ților albi le sint servite rații 
alimentare de calitate supe
rioara. Același raport arată, 
pe de altă parte, că in cursul 
interogatoriilor la poliție, tor
tura. mai ales cu ajutorul e- 
lectricității, „este regula și nu 
excepția".

(„Le Monde Diplomatique*)
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© O nouă operație de tran
splant de inimă — a 11 a a 
fost efectuată duminică noap
tea la spitalul Groote Schuur 
din Capetown, de o echipă de 
medici condusă de dr. Marius 
Barnard, fratele pionierului 
grefei cardice, dr. Christian 
Barnard. Starea postoperatorie 
a pacientului John Montgome
ry, în vîrstă de 41 de ani, care 
a primit inima unui tînăr dc 
29 ani, este satisfăcătoare.

Din cei 10 pacienți ai dr. 
Christian Barnard, numai 2 se 
mai află în viață — Dorothy 
Fisher, operată la 17 aprilie 
1969, și Dirk von Zyl, operat la 
10 mai 1971.

© Comitetul director al Parti
dului Social Democrat din 
R.F.G. a numit pe Holger Bor
ner în funcția de secretar ge
neral al P.S.D.G., în locul lui 
Hans Jurgen VVischncwski. care 
a demisionat la 18 decembrie 
1971.

Holger Borner a deținut pînă 
în prezent funcția de secretar 
de stat parlamentar la Minis
terul Transporturilor.

ale țării se află in prezent sub 
apă. Pierderi deosebite s-au 
înregistrat și in rindul șeptelu- 
lui.

•' Cotidianul egiptean ..Al 
Ahram*. citat de agenția 
M.E.N.. anunță că Mahmud Riad, 
consilier a] președintelui An- 
war Sadat pentru probleme.e 
externe, va face o vizită în R.P 
Chineză la începutul lunii fe
bruarie.

© Consiliul Executiv Federal 
al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, anunță agenția 
Taniug, a adoptat o hotărîre cu 
privire la recunoașterea Repm- 
blicii Bangla Desh.

Agenția menționată informea
ză, totodată. că președintele 
Iosip Broz Ti to a adresat pre
ședintelui Pakistanului, Zulfi- 
kar All Bhutto, un mesaj ca 
răspuns la mesajul primit din 
partea acestuia la 6 ianuarie 
a.c.

© Ziarul ,.L’ Unita" relatea
ză că în Spania continuă con
damnările aspre împotriva ex- 
ponenților forțelor democratice. 
Zilele acestea, un tribunal spe
cial din Madrid l-a condamnat 
pe Jose Nieto Cincudez, unul 
dintre conducătorii P.C. din 
Spania, la 12 ani închisoare, 
sub acuzația de „a fi organizat 
o întrunire ilegală și de a fi 
posedat documente de identi
tate false". Același tribunal a 
condamnat alțl nouă acuzați, 
inilitanți comuniști și ai comi
siilor muncitorești, la cîle doi 
ani închisoare.

C Comandamentul trupelor 
americane de la Saigon a a- 
nunțat pierderea a incă două 
elicoptere, doborito joi și vineri 
deasupra provinciilor Quang 
Tri și Quang Nam. Patru mi
litari americani și-au pierdut 
viața în aceste împrejurări.

© Radiodifuziunea tunisiană 
a dedicat o emisiune de o oră 
prezentării vieții și operei lui 
George Enescu. Cu această o- 
cazie au fost prezentate lucră
rile : Uvertura și Concertul nr. 
III pentru orchestră, precum și 
Rapsodia I.

© Datorită ploilor torențiale 
care s-au abătut in ultimelo 
zile asupra unor întinse regi
uni ale Afganistanului, 1 200 <le 
locuințe au fost distruse. Iar 
cinci persoane și-au pierdut 
viața. Mari suprafețe agricole

• Agenția ACTC informează 
că la Paninunjon a avut loc 
o nouă întîlnire a ofițerilor ce
lor două părți în Comisia mi
litară de armistițiu în Coreea. 
Cu acest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protesta: in 
legătură cu noile provocări ale 
părții americane in zona demi
litarizată El a arătat că. în pe
rioada 15—21 ianuarie, trupe u- 
mcrieane au comis repetate vio
lări ale prevederilor acordului 
dc armistițiu in Coreea. împie- 
dicînd bunu desfășurare a acti
vității personalului părții R.P.D. 
Coreene; în zona demilitarizată 
a fost introdus mai mult per
sonal înarmat decît se preve
dea. Reprezentantul R.P.D. Co
reene a cerut să se pună capăt 
acestor acțiuni, subliniind, că 
partea americană poartă răs
punderea pentru consecințela 
lor.

© MADRID. — Tribunului 
Ordinii Publice din Madrid 
a condamnat la închisoare, po 
termene de la 10 luni pînă la 
trei ani, cinci persoane care 
au fost acuzate de asociere 
și constituire a unei organi
zații a P.C. din Spania, la 
Las Palmas, in Insulele Ca
nare. in anul 1969. In rechi
zitoriul său. procurorul a a- 
cuzat ne Domingo Alvarado 
Janina șl Jose Juan Endriquc 
Sanchez de inițiere a acestei 
organizații locale.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunilaleu Petroșani 40 390


