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Extinderea

o necesitate la ordinea zilei
Interviu cu tov. ALEXANDRU TOLVAY, 

inginer-șef al U.U.M.P.

U.U.M. Petroșani, uzină cu pondere mare in produc
ția de utilaj pentru industria minieră, desermnd mai ales 
exploatările miniere ale Văii Jiului, s-a angajat cu fermi
tate in mișcarea ce se desfășoară în întreaga țară, de gene
ralizare a schimbului II și extindere a schimbului III. To
varășul Alexandru Tolvay. inginerul șc/ al urinei, ne-a 
furnizat datele necesare pentru a înfelege dinamica in
ternă a inițiativei, in acest sens, manifestată in cadrul 
uzinei.

_  Care c stadiul actual al 
gradului de utilizare a schim
burilor și ce productivități se 
realizează in aceste condiții

de utilizare a 
nu este încă co- 

__ ,r______ pretențiilor mani
festate pe plan național. Uzina 
noastră nu a cunoscut lucrul 
în toate schimburile dccît la 
secția turnătorie, din nevoia de 
.foc continuu11. Ultimul an a 
însemnat începutul trecerii la 
munca în mai multe schim
buri. Actualmente se lucrează 
in schimbul II la forje și în 
schimbul II și III la lucrările 
dc așchiere la rece.

Pe ansamblu, se constată rea
lizarea productivității la cotele 
pretinse. Cu toate acestea c 
consemnată o micșorare a ran
damentelor și o creștere a re
buturilor în schimbul 111.

— Gradul 
schimburilor 
respunzător

— Cum aveți asigurat efec
tivul necesar pentru munca 
mai multe schimburi ?

„PREMIERE" EDILITARE
• ILUMINAT MODERN pc strada Republicii ț PRIMELE BETOANE la complexul Liceului 

industrial • SĂPĂTURI IN SPATII LARGI la blocul B 1 a dc 10 etaje • 40 APARTAMENTE la 
predare in Lupeni < ÎNCEPEREA MONTĂRII PANOURILOR MARI prefabricate la blocul D 1-6 din 
Petroșani • FINISAJE, finisaje... la Vulcan I

Luna ianuaiie, lună a
celui de al an al
cincinalului, a strîns intre 

filele calendarului atit rigoarea 
anotimpului rece, cit și călduța, 
entuziasmul muncii sutelor de con
structori, meseriași do cele mai 
diverse îndeletniciți, care, intr-o 
bătălie permanentă cu timpul, au 
smuls un frumos buchet de suc
cese, adevărate... premiere edili
tare, care să contribuie la trans
formarea continuă a localităților 
noostre in așezări urbane moder
ne.

LEONARD

Intîlnire care promite
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pene pentru sccuritnt 
colaborare.

Scrisoarea ministrului 
externe al R. P. Chineze 
adresată secretarului 
neral al O.N.U.

Din lumea capitalului.

«livers in lume.

O provizie dc— apă 
înainte de intrarea în mină.

cereo priceputului moislru Mihai 
Dobner, care răspunde dc ridica
rea acestei vaste lucrări. Pină a- 
cum, la clădirea liceului cu 16 
săli de clasă s-au făcut săpături 
in proporție de 90" ,,, iar la inter
natul cu 300 locuri - săpături cu 
excovotorul in spații largi. La ate
lierul școlar s-au inițiat primele 
săpaturi, iar la sala de gimnas
tică (ce va cuprinde o sală 
15X28 m.p., plus vestiare) 
început turnarea betoaneloi, 
fundoție...

Blocul cel mai nou de 
strada principală a orașu
lui — Blocul B 1 a cu 10 

etoje și 66 apartamente — începe 
să-și șeleve tot mai mult contuiul 
fundației ; după ce cu excavato
rul au (ost „lichidate" rămășițele 
demolării efectuote in acest punct 
și s-a „scos" deja jumătate din 
pămintul supus excavării cu mij-* 
loace mecanice, maistrul Victor 
Voicu coordonează muncitorii la 
efectuarea nivelărilor pentru săpa
rea fundațiilor propriu-zise ale 
clădirii. Noul bloc, va fi ridicat 
prin metoda modernă a cofrajelor 
glisante.

la termică, noul bloc do locuințe 
construit din panouri mari prefa
bricate, are apartamente moderne 
prevăzute cu încălzire centrală, 
lor finisajele interioare sini execu- • 
late la un bun nivel calitativ, el 
contribuind Io sporirea fondului 
locativ al orașului Lupeni.

de 
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Duminică, la Casa de cul
tură din Petroșani, a avut 
loc un amplu schimb de ex
periență al directorilor de 
cluburi, cămine culturale, ca
se de cultură, al biblioteca
rilor salariați și al responsa
bililor cu probleme culturale 
din cadrul comitetelor sindi
catelor "care au conferit pe 
tema „Forme ale. muncii po
litice și cultural-educative de 
masă". Alături de alte ma
nifestări atractive, educative, 
s-a înscris pe agenda zilei 
și o reușită intîlnire a ci
neaștilor amatori din Valea 
Jiului, cu membrii cenaclu
lui literar al Casei de cultură.

In această veritabilă între
cere, cineaștii au prezentat 
filmele: „Sens unic', „Opreș
te banda, Costică!', „Răzbu
narea", și un documentar pe 
teme de protecție a muncii, 
iar membrii cenaclului au 
citit din creația lor un nu-

măr mare dc lucrări din 
remarcăm „Torent' (Ion 
ga Dclajiu), „De dragoste' 
(Aurel Magdalin), „Sub zidu
rile Griviței' (Ioan Chiraș), 
„Chemarea" (Augustin Fră- 
tilă).

Ideea de colaborare. a a- 
castor două forme de edu
cație, de manifestare plenara 
a talentului membrilor lor, 
a apărut nu cu multă vreme 
în urmă și iu sensul acesta 
s-au făcut timide încercări. 
Intilnirea de duminică a în
semnat încă un pas hotăritor, 
prin prezentarea alternativă, 
creîndti-se o stare de inefa
bilă POEZIE, căci s-a vorbit 
despre Om și calitățile lui.

La această stare au contri
buit din plin și poeziile ci
tite de Constantin Dascălu 
(.Paring', „Moșia e cit țara") 
și Gh. Dricu („De patrie' și 
„Artă"), ultimul fiind și regi-

care 
Go-

zorul reușitului film ..Răzbu
narea'. Creația lui Gh. Dricu 
sc înscrie in tradiția poeziei 
militante românești de bună 
esență, filmul completlnd ar
monios concepția sa despre 
Viață și rosturile poporului 
român.

Considerăm că asemenea 
intilniri utile, atractive, edu
cative ar trebui să aibă loc 
mai des și nu numai Intr-un 
cadru restrins. Ele trebuie să 
fie un prilej de meditație 
pentru conducătorii instituți
ilor de cultură, care au asis
tat, și care vor apela, cre
dem, mai des la această în
gemănare fericită făcind cu
noscute eforturile acestor ini
moși maselor largi de oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului care le așteaptă cu ne
răbdarea caracteristică, de
monstrată de atitea ori, pen
tru tot ce-i nou, interesant, 
educativ.

Cantierul din Petroșani a in 
V ceput montarea panourilor 

mori prefabricate, la blocul 
1—6 cu 30 apartamente, caro 
construiește in cartierul Aero

port. Lucrarea e deosebit de im
portantă, ea condiționind prin 
respectarea riguroosă a termene
lor de execuție predarea întregu
lui bloc la 15 martie. Montarea 
va trebui terminată pină Io 15 fe
bruarie, cînd va intra, deja, in 
continuare — tot in fază de mon
taj - și blocul D 1-8, cu 30 apar
tamente.

pe
Iluminatul modern pe stra
■ da Republicii din Petro

șani, în porțiunea dintre 
străzile Mihai Viteazul și Berzei, 
s-a transformat, deja, din dezi
derat in realitate. Sub conduce- 
reo șefului de lucrări, loan Vrân- 
cilă, de la S.C.M. lot 3 Livezeni, 
un grup de electricieni au insta
lat lămpile cu vapori de mercur 
pe traseul respectiv, demontind 
totodată vechile linii aeriene și 
stilpii metalici susținători, implan
tați inestetic, in acostamentul șo
selei. Acum, noile lămpi iși revar
să deja, lumina plăcută, asupra 
șoselei și trotuarelor...

Primele betoane în fundația 
complexului noului Liceu 
industrial din Petroșani au 

fost turnate simbătă, sub condu-

cu 52 la sută din efectiv, ti
neri. Nlulți dintre aceștia sînt 
cuprinși la cursurile serale ale 
școlilor din oraș. Aceasta în
seamnă pentru noi o oarecare 
greutate în creșterea gradului 
de folosire a schimbului II și 
III, căci sîntem ncvoiți să re
curgem în anumite situații la 
reducerea schimbului I. In țară, 
localități cu uzine mari, ce lu
crează in mai multe schimburi 
au rezolvat problema prin a- 
comodarea școlii la producție 
— adică schimbarea orelor dc 
cursuri ale scraliștilor în orele 
de dimineață cînd aceștia sînt 
în schimburile II și IU- So
cotesc, că e necesar, ca această 
măsură să constituie obiect de 
studiu atît pentru forurile dc 
învățământ cît și pentru cei 
din economic spre a fi soluțio
nată și în localitatea noastră.

Se duce o acțiune de anga
jări noi a muncitorilor necali- 
ficați. Folosim acești muncitori 
în diverse munci auxiliare pa
ralel cu acomodarea la maș 
convinși că aceasta tatonc 
potențialul viitorilor meseri

onstnjctorii din Lupeni 
prezintă spre recepție un 

nou bloc de locuințe - blocul D4 
cu 40 opartamente. Ridicat pe 
molul pirîului Braio, lingă centra-

P inisajele sînt pe ordinea
* zilei la șantierul din Vul

can. Acum, constructorii de oîci
au ojans la finisajele blo
cului 13 b, cuprinzind 22 apar
tamente, care urmează a fi predot 
pină la mijlocul lunii și ou în
ceput tencuielile interioare Io 
blocul 11 a-|-b, avind 60 aparta
mente. obiectiv core trebuie pre
dot pină Io mijlocul lunii martie.

St. PUIU ADtVARAT

al

(Continuare in pag. a 3-a)

— Dispunem de spații de lu
cru pentru ceea ce ne-am pro
pus în lărgirea schimburilor II 
și III, iar deservirea cu mate
riale se poate asigura fără grcu-

— In cc mod se asigură mij
loacele și utilajele necesare sec
țiilor. cum sînt folosite aces
tea pe mai multe schimburi ?

Ing. A. HOFFMAN

in

corpului didactic
de activitate al Casei corpului

Rezultatele bune la învățătu
ră pe trimestrul I, demonstrea
ză eforturile depuse de către 
cadrele didactice și elevi în 
munca de zi cu zi la clasă. 
Aceasta este situația dorită de 
noi toți, iar numărul mare d{-

'tul de vedere 
ta te 
în mi 

presupune 
calificați, 
calificare 

cursuri dc 
luni și 
ani — 
nevoile 
necesar 
în mai

— Din pi 
efectivului pot fi disc 
leva aspecte. Munca 
multe schimburi 
neapărat muncitori 
Cele două forme de 
practicate la noi — 
scurtă durată a șase 
ucenicie uzinală de 3 
urmează să satisfacă 
de personal calificat 

muncii

pagina
a 2-a

prin lărgirea
multe schimburi la toate sec
țiile.

Aceeași latură comportă și 
un alt aspect. Avem o uzină SPORI
Buna gospodărire a valorilor materiale și bănești
condiție indispensabilă în realizarea p’anului economiei locale pe 1972

7 ■

Desfâșurîndu-se într-o atmos
feră laborioasă, stimulată de 
angajamentul municipiului Pe
troșani pentru susținerea che
mării lansată de județul Hu
nedoara, cea de-a XVIII-a se
siune a Consiliului popular al 
orașului Petrila a dezbătut sar
cinile majore ale dezvoltării e- 
conomiei locale pe anul 1972.

Prin problematica abordată, 
această sesiune se înscrie, ală
turi de celelalte sesiuni ale con
siliilor populare, in preocupă
rile și eforturile organelor dc 
partid și de stat, ale tuturor 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului, pentru a transpune în 
viață mărețele obiective ale ce
lui de-al doilea an al cincina
lului.

Prezentînd succesele obținute 
de oamenii muncii din orașul 
Petrila, sesiunea a constatat cu 
satisfacție că în cursul anului 
trecut a existat o preocupare 
susținută pentru urmărirea și 
coordonarea activității unîtăți-

lor economice subordonate con
siliului popular, astfel că sar
cinile de producție și prestații 
au fost realizate și depășite 
substanțial.

blemelor de interes general l-au 
adus deputății, organizațiile de 
masă și obștești, unitățile eco
nomice și instituțiile care au 
mobilizat un număr mare de 
cetățeni la executarea lucrări-

Pe marginea celei de a XVIII-a 
sesiuni a Consiliului popular 

al orașului Petrila

Preocupări susținute au exis
tat și în realizarea sarcinilor 
privind aprovizionarea și des
facerea mărfurilor către popu
lație și în sectorul zootehnic. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată creșterii gradului ur
banistic al orașului și locali
tăților componente. Un aport 
substanțial în rezolvarea pro-

lor patriotice, a căror valoare 
se ridică la suma de 14 000 000 
lei.

Desigur că aceste rezultate — 
așa cum se sublinia în expu
nerea la proiectul de hotărîre 
privind adoptarea planului eco
nomici locale pe anul 1972, 
prezentată de tovarășul vice
președinte Dumitru Grunță —

ar fi fost și mai bune, dacă, 
în activitatea comitetului exe
cutiv și îndeosebi în unitățile 
economice subordonate, nu ar 
fi existat și unele deficiențe. 
Analizînd cu răspundere cau
zele care le-au generat, sesiu
nea a hotărît să ia toate mă
surile pentru lichidarea lor.

Deputății, care au luat cu- 
vîntul în sesiune, s-au referit 
în mod concret la cele mai 
caracteristice neajunsuri din ac
tivitatea unităților de pe raza 
orașului Petrila. Astfel a exis
tat o slabă preocupare din par
tea conducerilor sectoarelor 
I.G.L. și I.G.C. pentru execu
ția ritmică și în conformitate 
cu planul operativ a lucrări
lor și prestațiilor către popu
lație, întreținerea fondului loca
tiv și finalizarea lucrărilor în
cepute, calitatea muncii și res-

In cadrul programului de activitate al Casei corpului 
didactic — filiala Petroșani, zilele trecute a avut loc o in
tîlnire a directorilor și profesorilor diriginți din localitate 
cu tovarășul CLEMENT NEGRUȚ, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al municipiului Petroșani.

Cu acest prilej, participants la intîlnire, au audiat 
expunerea : .Perspectivele de dezvoltare ale Văii Jiului în 
anii cincinalului 1971—1975“ prezentată de tovarășul Cle
ment Negruț, după care, au urmat întrebări și discuții pe 
marginea problemelor expuse.

In continuarea programului, cadrele didactice au parti
cipat la activitățile cultural-sportive organizate de colec
tivul de conducere.

promovați nu poate decît să nc 
bucure. Cu toate acestea, la 
școala comercială din. Petro
șani, rămîi pe gînduri în fața 
numărului mare de promovați, 
căci răsfoind unele cataloage 
constați că unii au note de tre
cere poate numai de dragul ac
țiunii în sine. La anul II B, vîn- 
zători pentru magazine textile, 
vom întâlni 15 elevi care au me
dii la-limita inferioară la ma
teriile rnerceologie,' organizare 
și tehnica comerțului socialist, 
noțiuni de psihologie și etică a 
servirii cumpărătorului.

Faptul că elevele E. R. și 
E.P.. exemple luate la întimpla- 
re, au medii minime la cunoș
tințele teoretice și destul de 
bune la instruirea practică, de
monstrează oare însușirea cu
noștințelor, puse în mod real 
în practică ? Categoric că nu! 
Atunci cum se explică această 
ciudată relație între teorie și 
practică ? La matematică, dis
ciplină a cărei necesitate e o 
axiomă pentru comercianți, 9 
elevi au medii minime. Speram 
să găsim o situație mai bună 
la anul II A ospătari, cc are ca 
materii specifice meseriei vi
itoare sortimentul și tehnolo
gia produselor culinare în ali
mentația publică, evidența teh- 
nico-operativă a gestiunilor, no
țiuni de psihologie și etică a 
servirii cumpărătorilor și or
ganizarea și tehnica muncii 
ospătarului. G. B., N. B.. A. L.. 
N. T., E. T. — iată doar câteva 
nume luate la întîmplare, 
au Ia toate materiile de 
cialitate, enumerate mai 
media la limita minimă.

Ne putem mulțumi ca viitorii 
comercianți să aibă tocmai la 
materiile de bază note minime 
și acelea compuse așa cum p-ar 
trebui ? Situația poate îmbrăca 
mai multe aspecte. Ori elevii 
respectivi au muncit in salturi și 
atunci sînt cu atit mai mult de

care 
spe- 
sus.

condamnat, ori profesorii i-au 
notat după criterii diferite de 
la o oră la alta. Sau poate am
bele situații în combinație. Căci 
toți cei citați — și încă mulți 
alții — au mediile acestea limi
tă (inferioară) alcătuite din 4, 
7 sau din 2, 8 sau din 4. 5. Și 
faptuj în sine nu poate de
monstra decît calculul ele
vului obișnuit să depună 
doar efortul necesar .ieșirii" me
diei. sau că profesorul „l-a aju
tat" pentru a nu avea bătaie de 
cap. Nu este totul să-i trecem 
la sfîrșit de trimestru pentru 
a mări numărul promovaților, 
căci datoria de profesor, constă 
în a da elevului toate tainele 
meseriei și a ne asigura că și le 
însușește.

Ce surprize le va oferi după 
terminarea școlii (deh ! fiind 
promovați...) relația cu cumpă
rătorii ? Vor fi buni vinzâtori 
sau ospătari cei care nu vor pu
tea da relații clientului dejpre 
sortimentul pe care-1 prezintă 
sau nu vor putea da sugestii în 
alegerea lui ? Va pleca oare cli
entul mulțumit ? Indiscutabil 
că nu.

Optând pentru mai multă 
severitate și discernămînt în 
notarea elevilor, căci numai ast
fel îi vom putea ajuta să-și în
sușească in mod real meseria vi
itoare. cerem elevilor amintiți 
mai sus — și altora asemenea 
lor, și nu numai de la comer
cială — să-și facă un profund 
proces de conștiință în legătură 
cu evoluția lor ulterioară.

Neconsiderînd această situa
ție ca definitorie asupra muncii 
cadrelor didactice și a elevilor 
de la Școala profesională co
mercială, ne exprimăm încrede
rea că trimestrul doi și trei ne 
vor demonstra că promovabili- 
tatca este reală neascunzîr.d în 
spatele ei posibili corigenți.

I. MIRCEA

Peisaj industrial te unulla mina Uricani.Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

T. KARPAT1AN

re rezulta că vederea nu-i 
permite staționarea îndelun
gată in mediul subteran. 
Programat să execute servi
ciul operativ la cabina de co-

E ci
L-am întâlnit deunăzi pe 

inginerul M. M., la volanul 
unei mașini „Dacia-1300“. Se 
întorcea din concediu. Fă
cuse vreo 5 000 de kilometri 
și acum, in drum spre casă, 
ținea morțiș să vadă locurile 
unde, cu ani in urmă, după 
terminarea institutului de 
mine, primise botezul muncii.

Cu ani in urmă, la o mi
nă din Vale, tinărul inginer 
M. M., a fost primit, după 
tradiția minerească, cu o cal
dă stringere de mină. Aco- 
modîndu-se cu atmosfera co
lectivului, trecind peste pe
rioadele dc tatonări, inerente 
oricărui început, intr-o bună 
zi sosi vremea ca tinărul și 
puternicul M. AL, să răspun
dă de lucruri concrete, pe mi
nerește zis, să ia taurul de 
coarne

Dar iată că rambursarea 
încrederii acordată de colec
tiv intirzia să se arate. Pri
mele sarcini concrete trasate 
lui AL M., au însemnat și 
primele deziluzii ale colecti
vului de muncă din care fă
cea parte. După o săptămină 
de îndrumare concretă la lo
cul de muncă, a prezentat 
un certificat medical din ca-

mandă in schimbul de noap
te a ripostat vehement, pre- 
cizind că poate dovedi cu 
acte și martori, că, încS din 
timpul studenției suferea de 
astenic nervoasă. înțeles de 
colectiv și trecut la o munca 
mai ușoară. adică la .birou", 
după numai citeva luni, a 
motivat gravele erori semna
late in lucrările încredințate, 
cu starea de amnezie spon-

tună care iși făcea apariția 
îndeobște in zilele cînd fo
losea mașina de calcul me
canică.

După numai doi ani de ac
tivitate de producție la mina 
la care și-a cerut personal 
repartizarea și unde tot tim
pul, in ciuda, nenumăratelor 
explicații și motivări, dc fapt 
nu a fost „înțeles' de ni
meni, a solicitat transferul. 
Ținind seama de mult jus
tificata stare precară a să
nătății, colectivul l-a „înțe
les" și i-a dat posibilitatea 
să-și caute un loc de muncă 
cu mai puține solicitări .fi
zice și nervoase. Și M. AL 
și-a găsit unul. Un locșor 
in tnvățămintul tehnic pro
fesional.

II priveam cum radia la 
volanul mașinii, cu cei cinci 
mii de km sub pneuri (efort 
fizic și nervos, nu glumă), și 
tare-mi venea să caligrafiez 
cu arătătorul, pe parbrizul 
acoperit de colbul drumului, 
cuvintele: „Priviți! de ce e 
în stare un AUTOTURISM' 
sau poate: „Priviți! DE CE 
E IN STARE UN om"
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rf tu „Su- 
campionat.ÎN CONTINUĂ ASCENSIUNE, VIZEAZĂ LOCUL 6

Simbfttă după-amiază, in sala mică a Casei de cultură 
a sindicatelor, a avut lor ședința de analiză a activității 
echipei divizionare A de fotbal Jiul Petroșani, in turul 
< ampionatului național 1971—1972.

l-a lucrările ședinței au participat membri ai consiliu
lui de conducere al clubului, membrii secției de fotbal, 
antrenori, componenții lotului primei echipe și cei ai ,(ra
mului" secund, invitați. A participat, dr asemenea, prof. 
Mircea Miron, vicepreședinte al Consiliului județean 11 
nedoara pentru educație fizică si sport.

Darea de scamă asupra activității echipei Jiul Pctr 
șani în turul campionatului actual (iulie-dcccmbric), pe 
rentată de prof. Mircea Pascu, vicepreședinte al <’. S. Jiul. 
$i referatul pe marginea evoluției primei echipe, prezentat 
de Eugen lordache. antrenorul principal nl Jiului, au creat 
baza unor fructuoase discuții, rcliefind drumul ascendent 
pe care s-a pornit, determinant in obținerea de rezultate su
perioare. _

Concluzia care s-a desprins, in finalul ședinței, 
discuții a fost aceea că. răspunzind condițiilor create, 
tualul lot al divizionarei A Jiul Petroșani poate și trebuie 
să aspire la o continuă afirmare, să intre in rindul pri
melor 6 echipe de fotbal ale țării. In așteptarea returului, 
să trecem în revistă principalele aspecte ale activității 
lui in tur — cu comentariile de rigoare...

Pentru a evidenția cît mai 
bine succesele anului care a 
tm ut. la ora... bilanțului, 
C.S. Jiuj Petroșani a alcătuit 
(de altfel, cn și celelal
te cluburi) un clasament al 
primilor 10 sportivi ai săi. 
In rindul acestora, anul 197) 
a adus în „prim-plan" și 3 
fotbaliști PETRE LIBARDI. 
(locul 4). NICOL A E GEOR
GEVICI (locul 6) și ANDREI 
STOCKER (locul 7). Publi- 
vîndu-le azi fotografiile, le 
dorim lor — și nu numai lor 
— alte noi și noi succese pe 
drumul marii performanțe.

Drumul

eliminării 
Jiul a u- 
ani de-a 
„sufletul" 

A-

Este nevoie, se știe, i 
drul fiecărei grupări sociale 
— mai mari sau mai mici — 
pentru ca roadele să fie in 
deplină concordanță cu po
tențialul. dovedit, al aceste
ia, de un climat disciplinar 
exemplar. Nu pot fi atinse 
culmile preconizate de un 
colectiv, atita timp cit ca
drul ambiant, starea de spi
rit si ..simbioza' acestui co
lectiv contravine deziderate
lor spre care se tinde ! Sint 
legi general valabile, pes 

te care nu se poate trece— 
Ne amintim, in preziua 

meciului cu Dinamo București, 
jucătorul MARIN PERONES
CU a fost scos din iot. Mai 
intii. temporar. Apoi defini
tiv. S-a anunțat, de pe ațunci. 
în presă, cauzele eliminării 
din sinul echipei 
nui jucător care, 
rindul. a fost 
ll'-lui din Petroșani :

BATERI DISCIPLINARE Pe
ronescu s-a făcut vinovat de 
dese asemenea abateri, de 
mulle ori trecute cu vederea, 
in ultimul timp inadmisibile 
Scoaterea lui Peronescu din 
lotul Jiului a fost insă o ne
cesitate. Era absolut necesar 
— veți întreba — ca cel ce 
a adus atitea satisfacții Jiu
lui să fie scos din lot toc
mai in anul tind se preco
niza ca. in final, să i se 
mulțumească oficial pentru 
servicii ? Da. Declinul tem
porar al echipei, stareș de 
tensiune pe «are acesta o in
staurase în sinul coechipieri
lor, la «are s-a adăugat in
dolența in pregătire, impu
nea o atare drastică măsură. 
Eficienta ei s-a dovedit. Altul 
este acum climatul m secția 
de fotbal a Jiului. Mai ales 
că lui Peronescu i-au urmat 
și alții. Mai intii. CIUREA. 
un tinăr fotbalist, provenit 
de pe meleagurile Bucureș- 
tiului. care in afara faptului 
că nu a confirmat așteptări
le, s-a dedat la îndeletniciri 
in afara oricăror norme ale 
eticii sportive. Conducerea 
clubului s-a dovedit intransi
gentă și Ciurea a primit dez
legare pentru alt club.

.-a

Sfirșîtui cmnp; matului divi- 
\ dt ' ■ 1

găsea echipa Jiul pi-nsâ încă 
în mi-eja disputei disperate 
pentru evitarea retrogradării.

Recuperarea daunelor unei 
erori în procesul de reconstruc
ție a echipei (aparținînd antre
norului Ion Bâlăncscu). făcută 
eu prețul mobilizării totale toc
mai a celor trecuți Ia index. 
ix? „lista neagră" a dispensări
lor de servicii, a condus la o 
stare de suficiență, determina
tă și de faptul că, în compo
nența de lot existentă, Jiul „nu 
avea voie" (!) să părăsească pri
mul eșalon al fotbalului autoh
ton In atare situație, perioada 
precompetițională dinaintea ac
tualului campionat a trebuit să 
. rezolve", să modifice, în primul 
rind, o concepție automulțumi- 
toare, potrivit căreia potențele 
echipei nu permit alte visuri în 
afara acelei perpetue lupte de 
supraviețuire în A (concepție 
accentuată în urma plecării de 
la echipă a deja afirmaților Ion 
Constantin — la Steaua, Ctra- 
malis — in Grecia și Stan — 
la F.C. Argeș) și să instaureze 
neapărat, un climat propriu ob
ținerii unor succese de presti-

Lotul echipei a fost împros
pătat cil Suciu. Grigore. Mul- 
țescu, Stoian, Emil Georgescu, 
Demeter. Ciurea. O infuzie de 
tinerețe, care așteaptă afirma
rea, nu presupune, totdeauna și... 
totodată, o neapărată emulație

Ituteare de speranțe și adu- 
toai-e de succese imediate - 
Antrenorul Eugen lordache. 

preluînd destinele acestei echipe 
doar întrucîtva eterogene, avind 
in vedere recomandările F.R.F. 
privind noua linie în procesul 
de instruire, și-a fixat in planul 
de pregătire — in condițiile u- 
nei rapide stabiliri a noii for
mule de echipa — următoarele 
..obiective" asigurarea unei in
struiri cit mai aproape de cerin
țele fotbalului modern, bazată 
pe mărirea capacității de efort ; 
practicarea unui joc realist, 
pentru obținerea unei eficiențe 
maxime in atac și apărare, prin 
repartizarea mai judicioasă a 
jucătorilor in teren, in funcție 
de posibilitățile acestora ; for- 

realizată 
de

V. TEODORESCV 
N. LOBONȚ

A urmat apoi ..cazul' GRI- 
GORE. Fotbalist talentat, 
tinăr, Grigore întrunea total 
calitățile cerute de antrenorul 
lordache pentru un mijlocaș 
de perspectivă. Dar. cu gin- 
dul doar la— București. la 
prietenii de pahar din -tca- 
mul" secund al Stelei, Ștefan 
Grigore a neglijat complet 
pregătirea, nu și-a dat intere
sul pentru a spori prestigiul 
clubului din care făcea parte, 
a fost un ..campion' absolut 
al dezinteresului total. Cum 
era și firesc, pornindu-se pe 
o linie nouă, de intoleranță 
in fața celor mai mici abateri 
de la disciplină, situația celui 
ce nu dorea să se autodepă- 
șească sub culorile Jiului, 
nu putea să dăinuie. Și... Gri
gore a primit dezlegare pen
tru a se înapoia la București, 
lingă... Cristache!

La Herculane. după cum 
am aflat in ședință, jucătorul 
STOIAN, „umflat" dintr-oda- 
............. .. urma rapi

dei afirmări, s-a gindit că-și 
momente 
nejustifi- 

repetat 

tă -in pene' in

poate permite 
lungi de „respiro" 
cat, sustrăgindu-se 
pregătirii intense la care a 
fost supus tot lotul, convins 
fiind, probabil, că deja ar? 
un lot asigurat in echipă și 
că pregătirea fizică poate fi 
lăsată pe un plan secundar. 
Eroarea i-a fost sesizată și 
Stoian se pregătește, pentru 
o perioadă de timp nedeter
minată, împreună cu echipa 
de.. tineret — rezerve a Jiu
lui.

Aprobind această categori
că lozincă lansată la clubul 
Jiul (și afirmată și de noi in 
titlul acestor rinduri), hotări
rea de a nu se mai admite 
nici un rabat de la normele 
conduitei disciplinare, ne ex
primăm speranța că nicioda
tă nu se va >nai face auzită, 
la Jiul, vreo afirmație pri
vind trecerea cu vederea a 
unor abateri, că roadele a- 
cestei măsuri de Intoleranță 
se vor vedea. Există acum, 
la Jiul, o echipă bună, sudată 
și e păcat ca acest colectiv 
să fie alterat de sportivi 
. pretențioși" și „mari"...!

marca unui colectiv bine sudat, 
capabil să facă față cu succes 
rampionatului diviziei A ; sti
mularea unei discipline liber 
consimțite in pregătire, viața 
particulară și Jocuri.

Cum și în cc măsură s-a rea
lizat acest „lucru" ?

Prezenlîndu-se la startul cam
pionatului bine pregătită din 
punct de vedere fizic (testele 
Cooper ®u fost trecute, in 1971. 
mult mai bine decit cu un an 
inainte), echipa Jiul a obținut 
un prim rezultat valoros la O- 
radea, s-a automulțumit cu un 
punct smuls în extremis, acasă, 
în fața A.S.A.-ei Tg. Mureș și... 
s-a infatuat nejustificat (după 
cum afirma in ședință și căpita
nul ei, Libardi) după „meciul 
autogolurilor* de la Cluj. Ce a 
urmat ?

O seric de semieșecuri pe te
ren propriu (dintre care doar re
zultatul partidei cu Steaua pu
tea fi socotit oarecum previzi
bil), o pierdere a cadenței și-a 
încrederii în „forța de percuție" 
a înaintării jiuliste, o stare apro
piată dezamăgirii totale...

Și a „venit" meciul cu Dina
mo București. Handicapată de 
autoeliminarea lui Peronescu 
și. operația fortuită a lui Li
bardi, echipa Jiu) apare in te
ren într-o formulă inedită, Ur
meș și Cotormani se zbat efici
ent pentru ,.un loc sub soaie" 
și... carul mare este răsturnat...

Va fi acesta meciul relansă
rii Jiului ? Da.

Rezultatele mulțumitoare și, 
mai ales, jocul, in general bun. 
al „cadeților' arunca. asupra 
adevăratei stări de lucruri un 
văl al mulțumirii. Din păcate 
insă, o sumară lecturare a ..da
telor personale" ale jucătorilor 
din lotul echipei de tineret, pu
tea reda ..fidel atașamentul', 
patriotismul local al majorității 
jucătorilor de aici. Era absolut 
firesc să se întreprindă o mă
sură care să curme transforma
rea unei dorite pepiniere a pri
mei echipe in adăpostul unor 
„păsări călătoare'. Apreciem, 
deci, hotărirea adoptată de 
conducerea clubului Jiul, de a 
pune bazele unei echipe de ti
neret. formate. în exclusivitate,

Mișcări de indeminare... 
pe stadionul Jiul. Retu

rul va fi greu !

al
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MICRO-STATISTICA
• In cele 15 meciuri. Jiul .. folosit un lot de 20 jucă

tori • Au jucat in toate partidele : Suciu, Georgescu, Geor
gevich Stocker, Dodu • Cele mai puține .prezențe' : Marin- 
< an și Sandu — cite un joc • Autorii celor 13 goluri : 
Stoian — 4, AL Georgescu — 2, Cotormani, Dodu, Stocker, 
Naidin, Mulțescu, Făgaș — 1 gol > Au marcat, pentru Jiul, 
două autogoluri — Cojocaru și Dragomir (C.F.R. Cluj) 
# Jucătorul cel mai bine „notat" : Georgevici — 113 punc
te, in 15 jocuri ț Un singur jiulist a fost sancționat : Tonca
— 2 etape, in urma partidei cu Dinamo București # 8 com- 
ponenți ai lotului Jiului au făcut parte din „echipa etapei" 
& Compartimentul cel mai constant : apărarea imediată
— media 7,10 (locul 8) • Linia mediană a ocupat locui 
15 cu media 6.48 • Atacul — locul II, cu media 6.67 • Ju
cători utilizați : Suciu (15 jocuri), Marincan (1) — Al. Geor
gescu (15), Georgevici (15), Stocker (15), Tonca (10), M. Po
pescu (6) — Urmeș (13), Dodu (15), Libardi (9), Sandu (1). 
Mihai Marian (5) — Peronescu (9), Mulțescu (12), Cotormani 
(8), Stoian (12), Grigore (3), Emil Georgescu (2), Naidin (14), 
Făgaș (4).

In continuare, echipa „merge" 
dm cc in cc mai bine (pierde, 
cînd pierde, din greșeli datora
te, țoale, deja înfiripatei exage
rate .i'itoîncrederi), culminind 
cu v ic tăriile asupra celor două 
echipe universitare, din Cluj și 
Craiova, și cu marea „victorie 
a voinței" de la Ploiești.

Forma atestată de echipă in 
cea de-a doua parte a turului, 
dătătoare de mari speranțe, po
sibilitățile vădite cu această o- 
cazie, încă neexplorate în sufi
cientă măsură, ne determină 
să privim cu același început de 
optimism returul, să sperăm că 
echipa minerilor din Valea Jiu
lui va face pasul înainte mult 
așteptat. înspre valorificarea 
superioară a potentelor și ener
giilor, pentru a aduce fotbalul 
din Petroșani la nivelul cerințe
lor jocului modem, pentru a fi 
smuls definitiv de pe fruntea 
..idolilor" miilor de susținători 
ai acestei echipe acel nimb de
zonorant cu „bun pentru coada 
clasamentului" și afișarea de
zinvoltă a steluței de... ajutor 
de șerif !...

E tocmai ceea ce așteptăm !
Ceea ce așteptăm noi, toți 

cei ce îndrăgim această echipă!

e.Ghiță e... la pămint. 
Mulțescu — nu ! Și to

tuși, n-a fost gol !
Foto: 1. LICIU 

I

spre afirmare
din produse ale fotbalului din 
Valea Jiului, jucători afirmați 
in campionatul județean. Promo
varea unui număr de 9 fotba
liști de la echipele Preparația 
Petrila, Paringul Lonea, Mine
rul l’rican» și Minerul Vulcan 
constituie un real succes pentru 
secțiile, pentru antrenorii care, 
in fine, au reușit să furnizeze 
primei reprezentante a fotbalu
lui din Valea Jiului elemente 
de certă perspectivă.
Foarte curînd, sub bagheta an

trenorului Szabo, alături, de 
Nădășan, Nemeș, Safta, vor .lu
cra ’ Șereanu, ( oștea, Ilaiduc, 
\nghelina (Preparația Petrila). 
Rabulea, Munteanu, (Paringul 
Lonea). Lucian (Minerul Vul
can). lacob și Giurca (Minerul 
l'ricani). /lvem convingerea că 
aceștia vor confirma in primul 
rinei speranțele puse in ei. După 
cum afirma însăși „profesorul" 
lor, peste 10—12 luni, se contea
ză chiar pe promovarea in lotul 
primei echipe a cel puțin 1—2 
jucători. Ar fi însă de dorit ca 
transferul de jucători de la e-

chipele mai sus amintite să nu 
intimpine oponență datorită pri
mării unor interese mărunte. 
.Apreciam, recent, și vom subli
nia acest lucru de cite ori va 
fi posibil, că asemenea organi
zării fotbalului din toate colțu
rile țării, campionatele locale și 
județene au în primul rînd me
nirea de a lansa sportivii înspre 
treptele cele mai de sus. Or. 
credem că nimeni nu va dori 
să se opună ascensiunii unui 
sportiv pe care l-a crescut, că 
nimeni nu privește viitorul e- 
chipci Jiul ca ceva secundar 
intereselor de moment ale unei 
echipe din campionatul jude
țean. Clubul Jiu), aduce mulțu
miri colegelor din municipiul 
nostru, angajindu-se să-și diri
jeze pe cei mai valoroși spor
tivi ce au încheiat „stagiul" ju
nioratului. spre rodare, înspre 
echipele din Valea Jiului. Opti
ca reținerii unui talent intr-o 
competiție de grad inferior este 
perimată și ca atare se cere o 
renunțare cit mai grabnică |a 
ca, in interesul fotbalului...

Pc marginea celor două do
cumente prezentate, după cum 
spuneam, au avut loc discuții 
fructuoase. Să încercăm o -in
ventariere" sumară a celor dis
cutate, dind preponderență ..al
tor probleme' decît celor legate 
de pregătirea -Și ..viitorul" di
vizionarei noastre A în returul 
ce se apropie. (La acesta — au 
„gindil" suficient, mai sus, com- 
ponenții echipei prime).

Referindu-se la pregătirea 
profesională, la calificarea spor
tivilor, tovarășul Ion Mischie. 
secretar al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal. membru aj secției de 
fotbal Jiul, afirma un adevăr 
imbatabil : nu e admis ca un 
sportiv de mare performanță să 
se... eschiveze de Ia învățătură, să 
nu-și pregătească cu minuțiozi
tate profesiunea viitoare.

Tovarășul loan Karpinecz, di
rector în Centralii cărbunelui

Se apropie un retur dificil, un retur in ca
re, probabil, va prima spectacolul sportiv, 
sperăm in dauna antijocului. un retur care 
Să fie punctat pe drumul ascendent al fotba
lului nostru pe treptele ierarhice ale celui 
european. Cu gindul la acest retur am inter
vievat pe componenții divizionari A, JIUL, 
mai puțin pe Suciu, aflat in Maroc eu lotul 
olimpic, pupă cum era și firesc, răspun
surile au... dar mai bine să le dăm citire:

MARINCAN: „Sint convins că returul va 
Ji mai bun pentru noi, decit turul. Și dacă 
e să fie așa, probabil nu vom mai ceda 
puncte acasă și vom urca in prima jumătate 
a clasamentului. Aș dori foarte mult să-mi 
aduc și eu contribuția la obținerea puncte
lor planificate, opărind bineînțeles. Va fi, de
sigur, greu cînd titularul este un pretendent 
la tricoul olimpic".

GEORGESCU : „Toate meciurile vor ji 
grele, dar sperăm că vom fi la înălțime. 
Alit jocurile de acasă, 8 la număr, cit și 
cele de „afară" ne ridică probleme, in ciuda 
aparențelor. Crișul, C.F.R.-ul, Petrolul, de 
exemplu, vor veni aici cu gindul la puncte.

nu se mai treacă cu prea multă ușurință".
DODU : .Returul va fi ceva mai ușor pri

vitul prin prisma pregătirii pe care o efec
tuăm. Dorim, mai mult ca oricind, să prin
dem un loc mai in față, și cine știe, poate 
ne vedem și noi in vreo competiție euro
peană. Ce, in fond, există o lege care o- 
prește Petroșaniul să reprezinte fotbalul ro
mânesc ? Nu cred, dar asta rn trebui s-o do
vedim noi'.

COTORMANI : „Cele 15 jocuri din retur 
vor fi toate dificile, dar pregătirea pe care 
o efectuăm ne îndreptățește să apreciem ca 
posibilă însumarea unui număr de 31 de 
puncte. De altfel, sincer să fiu, niciodată 
nu am tras alit de tare in iarnă, așa că to
tul pare realizabil, chiar și evitarea dram
urilor pe teren propriu, fără a renunța noi 
la ele in calitate de echipe vizitatoare".

MULȚESCU: .Cred că va fi greu acest 
retur, dar, că lotul se va termina cu bine 
intr-o ediție in care „aurul" va fi decernat 
după „developarea fotografiei". Recent am 
aflat de includerea mea în lotul de tineret 
și, bineînțeles, aș dori să fiu menținut și du-

CU RINDUL 11 RETUR
Or, noi nu ne putem permite otita mărini
mie*.

GEORGEVICI : „Tare greu va fi și retu
rul, dar avind mai multe meciuri acasă, 
sperăm să prindem un loc mai în.Ja/ă. A; 
dori să prind aceeași formă din toamnă pen
tru a alcătui același cuplu sudat eu prie
tenul meu Stocker.

STOCKER: „Greu, dar tragem tare pen
tru a termina cit mai in față, pentru a ieși 
odată din anonimatul în care am 
acum 2—3 ani. Cred că e momentul 
vorbească și despre noi frumos in , 
centrală, că prea ne-au luat in zeflemea în 
ultimul timp. In rest,... ceea ce spunea și co
legul meu de „cuplu".

TONCA: „Aștept un retur plin de satisfac
ții, in primul rînd, util pentru echipă cit și 
pentru mine. Există o concurență serioasă 
pe posturile „din spate" dar sper să ciștig 
duelul intrînd în grațiile tuturor și in mod 
special ale marelui public, al cărui favorit 
doresc să Jiu. Visez o primăvară in care 
apărarea noastră să furnizeze, cel puțin, un 
om loturilor naționale, cu excepția lui Suciu 
care deja a apucat un „loc" in vizorul se
lecționerilor*.

M. POPESCU : „Sper ca echipa să reedi
teze comportarea bună din cea de-a doua ju
mătate a turului. După pregătirea pe care o 
faeenf sini convins că speranțele se pot tra
duce in realitate. In tur, eu am avut o serie 
de accidente șt... „accidente", de care doresc 
să nu mai am parte și in primăvară pentru 
a-mi putea odată reveni la forma care m-a 
consacrat. Matei Popescu trebuie să redevină 
un apărător de încredere pe lingă care să

„Avem nevoie de jucători care să 
practice fotbalul cu multă pasiune44

Petroșani, președintele clubului 
sportiv Jiul, în cuvîntul său, a 
atins o problemă de... suscepti
bilitate sportivă, afirmînd ,ă 
.nu clasificăm fotbaliștii in 
funcție de virstă, pentru că nu 
cunoaștem decît o singură no
țiune : Jucători care înțeleg să 
lupte pentru culorile Jiului și 
îndeplinesc — dar nu la cota 
minimă — cerințele fotbalului 
de divizia A. Rezultatele obți
nute ar fi fost mult mai bune 
dacă toți componenții lotului ar 
îndrăgi acest club in egală mă
sură*.

Căpitanul echipei Jiul, ing. 
Petre Libardi, s-a referii -- in 
alocuțiunea rostită mai mult 
la deficiențele semnalate m

Alai intii a Just un sim
plu telefon. Apoi o voce, la 
celălalt capăt al firului. Gra
in Sigură. „Fix la 15.30. bă
ieții vor intra in teren". Era 
ceva mai devreme, era vineri 
și afară gerul auster din ul

iii# parcă se moi 
4m soșit la stadion 

va minute Înainte de 
.fix 15,30*. Poate doream vă 
rcrifi'ăm punctualitatea .< c- 
lor de pe locul 10" sau poa
te intenționam doar a prin
dem „[ignatul’ inițial al an
trenor ului Nu are impor
tanță .Băieții" erau d ia In 
grup compact. Cu mingi au 
fără mingi, se mișcau, uepru- 
gramati', in jurul antrwrti-

in-

Luați-vă, toți, cite-o 
Să nu ziceți <ă unul 

„lucrează* mai mult demt ce
lălalt ' (era Vocea antreno
rului Eugen lordache),

— Nu sini, nene „Genul 
fera vocea lui Stocker).

— Vezi că sint acolo, i 
tr-un colț, „ale mele*...

— Aaa. păi alea sint... me- 
dieinale '

— Ție, de-ale iii trebuie...
Jucătorii se conformează 

dispoziției. In teren apar, li
nul duj>ă altul, in șir indian, 
Slodcer. Tonca, Georgescu. 
Georgevici, Popescu, Libardi, 
Urmeș, Cotormani, Uilecan, 
Mulțescu. Naidin, Mihai Ma
rian. Făgaș, Dodu. Bine dis
truși. Veseli. Puși pe poante 
dar și pe „treabă" Observ 
„lipsurile*. Nu apelez la a- 
jutorul antrenorului. Le aflu 
de la „băieți" : Suciu e ple
cat cu lotul olimpic al țării 
în Maroc. Marincan este, mo
mentan, indisponibil, Stoian 
se va antrena cu lotul de 
tineret. Urcușuri și... coborl- 
șuri! Așa-i in fotbal. De
pinde din ce unghi îl vezi, 
depinde din ce unghi te vezi 
tu, ca fotbalist. Cei ce se pri
vesc in oglinzi normale și 
vor să facă ceea ce li se cere, 
urcă! Cei ce se „limpezesc" 
in oglinzi convexe și cred că

căzut 
să se 
presa

pă trialuri. Am tras tare in pregătiri, 
că at it visurile personale cit și cele ce 
zează echipa mea pot fi transpuse în viață*.

URMEȘ: „Va ți greu in primăvară, dar 
totul se va termina cu bine. Doresc să mă 
pregătesc cit mai bine |>entru a prinde un 
post in ecnipă^ pentru a-mi aduce un aport 
efectiv la succesele „Jiului". Dumneavoastră, 
ziariștii, ați apreciat evoluția mea din jocul 
eu Dinamo. Sper eu „figura" să se repete cit 
mai des“.

M1HA1 MARIAN : „Avem toate șansele să 
prindem o primăvară fericită. Seriozitatea 
pregătirilor noastre, programarea jocurilor 
mă determină să vorbesc astfel. Prinzînd un 
loc in primii 11 voi putea dovedi tuturor că 
sint „apt* și pentru divizia A. nu numai 
pentru tineret sau banca rezervelor".

FĂGAȘ: „Prin prisma pregătirii efectuate 
în această iarnă, prin îmbinarea înțelepciunii 
„bătrinilor" cu entuziasmul și dorința de a- 
firmare a tinerilor, s? pot obține rezultate 
bune. In ultimul timp, ca fotbalist, am trăit 
satisfacții deosebite pe care le doresc con
firmate prin prezența mea. și in continuare 
in echipa de bază a Jiului".

LIBARDI : „Pentru noi returul are o bună 
programare, dar cred că pe lingă punctele 
necesare ascensiunii mai, trebuie să reali
zăm și un spectacol sportiv de bună cali
tate.".

NAIDIN : „Niciodată nu ne-am pregăti- 
așa. Dacă nici acum nu ciștigăm puncte 
multe, înseamnă că nu avem nici șansă. Or 
eu nu cred fn ghinioane, ușa că. .săltarea" 
in clasament e posibilă'.

așa 
vi-

turul actualului campionat („in 
meciul cu Rapid, pe care l-am 
văzut la televizor, s-au făcut 
greșeli inadmisibile in A. irepa
rabile după cum s-a obser
vat—"), la lipsa de discernă- 
mînt cu tare se promovează 
citeodată in A unii Jucători cu 
mari goluri alit in educație cit 
și in... tehnica jocului (implicit), 
la insuficienta mobilizare a 
coechipierilor săi pentru meciu
rile așa-zise ușoare dar in care 
se pierd, de cele mai mult* 
ori. puncte prețioase.

Președintele secției de fotbal 
a C.S. Jiul, ing. Otto Abraham, 
director în Centrala cărbunelui 
Petroșani, și prof. Mircea Miron, 
vicepreședinte C.J.E.F.S., au u- 

știu nwi mult decit știu cu 
adevărat — < oboară f Adevă
rurile vieții se confirmă ori
cind Indubitabile adevăruri 
ale vipții sportive...

...Mișcări, alergări ușoare, 
relaxante, plimbări de mingi 
printre obstacole mișcătoare, 
crosuri.. Frigul dispare, bro
boanele de '■odoare se Inmul- 
ț',5<•. Din ele se t.a naște per
formanțele viitoare '

IJită-te unde 
(i'-'jryescule ! Voiai : 
la inema. O să vezi 
netul muririi" in 
Vei mea timp.'

Nu deslușesc 
dar văd urmarea 
Georgescu e mai atent. Și nu 
se menajează. Nici unul din
tre „băieți* de fapt nu 
menajează...

— Ifei, „sirbule". nșa se 
leorgă !

— Vreți să a^rg ? Să 
arăt eu cum se fuge... 
Georgevici se avintă in c. 
suri largi, lungi. Parcă simte 
că ‘
cit

poate mai mult. Și dă 
poate !...
Se aude o vo<e iiifunda-

lâ :

,Da- 
nu te-aș urmări acum, 
cum faci antrenament.

— Nea „Genu". am „aviz" 
la 6!

— Dar la fotbal cînd ai 
aviz... 7

Nu răspunde nimeni.
Mișcări, alergări, crosuri. 

Baza condiției fizice excelen
te. „Hai Pope scule, că se 
încurcă „obiectele" — se aude 
de ctieva ori. „Da’, ce, numai 
eu, fac antrenament ? !‘ 
că 
eu, 
cine te-ar avea apoi in Ve
dere ?“

Mișcări variate, crosuri, e- 
xerciții de gimnastică, obo
seală...

— Nu ' încă o dată, nu-i 
bine !

— înapoi, repetăm !
— Sus capul, „țintare" !
— Hai, Popescule!
— Bine, Georgevici!
— Fii atent. Gogule!
— Insistă. Urmeș!

bordul in ședință probleme de 
esență. d<- principiu, privind 
crearea unei valoroase pepinie
re a fotbalului Văii Jiului, a 
unor centre de juniori și copii 
puternice, in care cei ce au azi 
condiții excelente de pregătire 
să răspundă inline prin î-ezul fa
te de anvergură.

.Nu mai e cazul să ne autu- 
biciuim — se afirma — că avem 
lot slab, că nu sînt condiții, că 
există disensiuni, că avem e- 
chipă bătrînă. S-a terminat cu 
astfel de afirmații! Avem lot 
bun. avem antrenor bun, avem 
condiții excelente dar... avem 
nevoie de fotbaliști care să 
practice fotbalul cil multă pa
siune. ridicindu-i prestigiul".
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Ieftinirea unor produse
desfăcute în bufetele

O informații utilitare @ Informații utilitare^

și 
și

8,55 Deschiderea emisiunii 
<!c dimineață: 9,00 Telex: 9,05

CÎȘTIGATORII
LEA JIULUI LA TRAGE
REA PENTRU TRIMES
TRUL IV 1971 A LIBRETE-

MARII, 1

Soarele răsare 
apune la o 

trecute di 
rămase —

Filosofie
TUDOR

și poezie
VIANU

nirrrsa/ă x

postulatul : .lumea modernă 
a apărut o dată eu prima 
tresărire a gindulut desp: 
autonomia feluritelor dome
nii ale culturii", E greu dc 
surprins momentul anume, 
important e (aptul in sine, 
cu numeroase implicații in 
contemporaneitatea noastră: 
conytrinfa autonomicării ralo- 
ril'.n (deci a domeniilor inte
lectuale) este bixjat ilustrată 
de epoca noastră cind specia
lizarea a devenit a fit de ri
guroasă incit se uită uneori 
unitatea originară.

Distincția conceptuală Jilo- 
sojie-poezie dateară din peri
oada romantismului. Tudor 
Vianu o preia nnalicînd in 
special opiniile despre poe
zie ale poefiîor și filosofi
lor, mai puțin poezia propriu- 
zisă. De fapt punctul de ve
dere al autorului se naște 
din critica concepțiilor ante
rioare, bimindu-se, așadar, 
mai mult pe deducție dectt 
pe inducție.

Pentru Tudor Vianu inge
rința poeziei în jilosofie. sau 
invers, dă naștere la jorme 
hibride. Pentru că ideile a- 
dincesc viziunea poetică doar 
cu condiția să mențină sta
rea contemplativă, nu să 
persiste (in acest ca* produ- 
«rind doar curiozități gnoseo
logice. nu emoții artistice). 
Așadar, și poezia și filosojia 
sint forme de cunoaștere; dar 
poezia realizează acest mo
ment implicit, prin emoție, 
prin metaforă: dlosofia face 
uz dc concepte, face apel la 
puterea dc judecată. Poe
zia veritabilă poartă in sine

In vederea stimulării orga
nizării unui număr sporit de 
bufele în școli și instituții de 
învâțămînt superior, precum 
și pentru a veni în sprijinul 
elevilor, studenților, cadrelor 
didactice și celorlalți salariați 
din aceste instituții, cu în
cepere de la 7 februarie 1972. 
o serie de produse — meze
lurile. brînzeturile, legumele 
proaspete, sandvișurile și mi- 
nuturile — puse la dispoziție 
prin aceste puncte de desfa-

Prognoza vremii 
pentru luna februarie

«’ pocfîră
Intact u ism (iu litera- 
mâuă se cunoaște c- 

piui lut Panait Cerna). 
r istoria culturii 

noscut și perioada 
rii filosofici", vmd 
anti-intelectual iste 
nu solicitat energiile 
ale spiritului, sentime 
dividual și astfel s-c 
la stetizurcu filosofic 
mouicnt analizat de Tudor 
Viuthi și ilustrat ou exemplul 
lui Kcyserling, filosof impro- 
i ’zat (și fără nici un fel dc

a cu- 
„ poetiză
rii ren tele 
moderne 

estetice

vntribuție la istoria filoso-
•Adcpții acestei oriei 

nu absolutizat momentul 
bicetio al cunoașterii, 
mind că principala condiție 
a filosofici nu constă in u- 
nicersalitate, ci in finalitate 
—. căutind s-o legitimeze ca 
artă. Tudor Vianu refuză să 
admită preocuparea pentru 
stil și aburul de metafore 
in construcția filosofică, ce- 
rîndu-i rigoare în abstrac
țiune. Un fapt nedumerește 
în acest capitol : cum nu a- 
niinteșic nimic de Lucian 
Plaga. cu care a întreținut 
raporturi cordiale toată via
ța ? Reflecțiile ar J'i fost pro
fitabile.

Există o simetric intre a- 
ceste două domenii ale spiri
tului, iar frumusețea lor o 
aflăm in puritate: pagina 
gravă de filosofie poate pro
duce vibrație, iar poemul re
zervă și un prețios avans 
spre cunoaștere. Frumosul 
cheamă cunoașterea, cunoaș
terea provoacă sentimentul 
frumosului — fapt ce ne a- 
mintește perpetuu de unita
tea lor originară.

Prin reeditarea, după 28 de 
ani, a eseului 
poezie" 
sem nat 
Tudor 
esteticiai

..Filosofie și 
realizat 

de
iu a 
are a 

cu gravitate, și cu 
strălucite și originale asupra 
unor probleme fundamentale 
ale artei, momente de reflec
ție atât de necesare in cul
tura fiecărei națiuni.

i-ere, se vor vinde la prețuri 
eu 15—20 la sută mai scăzu
te față de cele aplicate în 
prezent. La alte produse — 
lapte bătut, chefir. brânzeturi 
preambalate, fructe proaspete 
și conserve de fructe, se vor 
aplica în continuare prețurile 
cu amănuntul, fără niciun 
alt adaus.

In urma noilor măsuri, Mi
nisterul Comerțului Interior 
recomandă conducerilor șco-

Potrivit prognozei Institutului de Meteorologic 
drologic, în «ursul lunii februarie vremea va fi m< 
dorit în mod obișnuit. Oscilațiile termice vor fi mai pro
nunțate în o doua iumfilnte a lunii. în special intre 19 si 
23 cînd pătrunderile dc aer rece vor fi mal accentuate, 
l’ivi ipilațiilc rare vor cădea in această perioadă, îndeosebi 
sub foi mă de ploaie și burniță, vor fi cantitativ moderate, 
loialul lor variind, în zonele agricole, între 25 și 45 mm, 

alon mai ridicate în jumătatea de nord-esl n tării 
februarie, vor predomina zilele cu cer noros ș 
frecvente dimineața și jjo alocuri cu

Institutul dc Meteorologic șl Hidrologic 
mătorul amendament la prognoza meteorologică anunțată 
pe luna februarie : evoluția bruscă a centrilor dc acțiune 
atmosferică din Europa a determinat o schimbare a vremii 
în țnr.i noastră, diferită de cea prognozntă. Astfel, în pe
rioada t- > februarie vremea va fi friguroasă, cu nopți ge
roase în nord-cstul țării, mai ales în prima parte n acestui 
interval. Temperaturile minime vor coborî pînâ la minus 
20 grade în Moldova și în estul Transilvaniei, iar în < < 1< ■ 
laltc regiuni ale țării vor oscila între minus 3 grade și mi
nus 15 grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 
minus 7 grade și plus 3 grade. Va ninge temporar, în pri
mele zile, cînd și vîntul va prezenta intensificări, viscolind 
pe alocuri zăpada în estul țării. Apoi, ninsorile vor deveni 
izolate. (Agerpres)

Bănițeniî așteaptă 
un gestionar

Cu mul ți ani in urmă, în co
muna Banița a luat ființă un 
magazin mixt sătesc (unitatea 
nr. 37) menit să deservească 
populația de-aici, cu articole și 
produse industriale. Desigur că 
prin această inițiativă organele 
comerciale au răspuns în egală 
măsură atît cerințelor exprima
te de locuitorii satelor aparțină
toare comunei, cît și ale munci
torilor care lucrează la cariera 
de calcar și pe șantierul de 
construcții C.F.R.

Datorită aprovizionării rit
mice eu mărfurile solicitate și 
a modului corespunzător de 
deservire, cetățenii din Banița 
au fost mulțumiți de activitatea 
acestui magazin condus, pînă 
acum patru luni, de tovarășa 
Zamfira Vnucov. Dar, în urina 
îmbolnăvirii și apoi a pensio
nării salariatei amintite, maga
zinul sătesc din Banița a fost 
închis. De-alunei au trecut mai 
bine de 120 de zile, fără ca 
O.C.L. Produse industriale Pe
troșani să numească un alt ge
stionar, iar unitatea să-și poată 
relua programul.

Tn acest timp cetățenii din

comuna Bănița sînt nevoiți 
se deplaseze la Petroșani pen
tru a-și cumpăra piodusele ițe- 
cesare. Datorită lipsei de ope
rativitate din partea conducerii 
organizației comerciale respec
tive în angajarea unui vin/ălor 
care să preia gestiunea magazi
nului. locuitorii comunei Bănița 
sînt tare nemulțumiți.

„Sintem nevoiți — declară a- 
ecștia supărați — că pentru 
lucruri mărunte, dar absolut 
necesare (cum sînt : articole e- 
lectrice, în special becuri, lame 
dc ras. săpun, ciorapi, batiste, 
cămăși, etc.) să cheltuim bani 
și pentru transportul pe tren 
sau autobuz la Petroșani. Nu 
mai punem la socoteală timpul 
nostru pierdui. Oare nu se poa
te rezolva problema redeschide
rii magazinului nostru din cen
trul comunei ?“ se întreabă 
mulți țărani și muncitori care 
bal drumurile la Petroșani.

Ba se poate, le răspundem 
noi. Pentru aceasta este nece
sară numai înțelegerea Ș> ope
rativitatea conducerii O, C. L. 
Produse industriale, căreia 
aparține unitatea nr. 37 
Banița. Bânițenii așteaptă 
gestionar care să deschidă 
magazinului cu pricina.

Petrila. Ora 18, • (| 
bliotecli Medalion literar 
Titu Mniorrscii, critic litera 
rsicticlnn, om politic do sen

Cinematografe
PETROȘANI — 7 Noicni- 

Mofodramn; Republi- 
Dragoste la zero grn- 
LONEA Minerul :

Lănțișonrelc verzi; VUL
CAN : Dm nou despre dra
goste; LUPENI — Cultural : 
Romanticii; Muncitoresc : 
rulogiu) Kremlinul!

S-.i născut pictorul 
Grigorcscu (m. 1965).
- Sub conducerea 
muncitorii petroliști 

din Valea Prahovei se ridi
că la luptă 1940 a mu 
rit N. D. Cocea, scriitor și 
ziarist (n. 1880). 1928 — A 
fost creat ziarul „A leal iuta”, 
organ central al Partidului 
Comunist Japonez. 1789 — 
A fost ales primul pre
ședinte al Statelor Unite, 
George Washington. 1942 — 
A apărut, în ilegalitate, pri
mul număr al ziarului „Sza- 
bad Nep“ (din 3.XI. 1956 de
venit .Ncpszabadsăg*, organ 
central a) C.C al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
— P.M.S.U.). 1926 — A fost 
constituită R.S.S.A. Kirghiză

• CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 20, în 
sala mare, spectacolul de 
varietăți prezentat dc Tea
trul de stat do estradă — 
Deva. La ora 19, în cadrul 
intim-clubului — Viața 
aria, filme documentare 
artistice.

• CLUBURI. Vulcan, 
ora 17,30, în sala dc ședințe 
— Dezbatere cu tema: 
„Munca de la om la om. 
metodă dc marc eficacitate 
în influențarea conștiinței". 
Participă cadre dc conduce
re și activul obștesc al sin
dicatului minei.

Programul

4 Petr 
Republicii, 
orele 7— 
în ti c orc 
tier Carp 
tre orele 7—21,30, 
între orele 8—14; Carlier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și slmbătă între orele 
7.30—12,30: 16-19.

deschisă 
duminica 
14—20;

i, deschisă în- 
dummica

TeLeFoAhI

< l'onipteni militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313: 
Maternitatea Petroșani — 
1127; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi- 
'talul unificat Vulcan, ser
viciul de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105.

LOR < I ( CU DO1IINDA 
Șl ( 1ȘTIGUKI IN 

1UTOTURISME
La tragerea la sorți pentru 

Irimestrul IV 1971, core a 
avut loc în 28 ianuarie 1972, 
a libretelor C.E.C. cu do- 
bîndă și clștiguri in autotu
risme participanții au clști- 
gat un ii'irn.u dc 412 .mic 
turisme dc diferite mărci.

Din Valea Jiului, la aceas
tă tragere la sorți au ieșit 
cjșligătoare libretele cu ur
mătoarele numere : 713 — 
714 — 4.11 — un autoturism 
-Dacia-1 300";

2; 719 — 
— 203 — 

autoturism „Dacia 1 100”;
- 8 286 — un 
Skoda 100 S”.

Tclcșcoali; 10,00 Orc dc lim
ba rusă (I); 10,30 Căminul; 
11.10 Roman foileton: „Da
vid Copperfield": 12,00 Tele
jurnal; 17,30 Deschiderea e- 
misiunii «Ic după-amiază. A- 
vanprcmicră; 17,35 Cum vor
bim; 17,50 Muzică populară; 
18,00 De la Alfa la Omega; 
18,25 Film documentar; 
18,50 Gala inierpreților; 19,15 
Publicitate: 19.20 1 001 dc
seri; 19,30 Telejurnal: 20,00 
Seară de teatru: 21,50 „In
vitație la vals: 22,10 Tele- 
glob: 22,30 .24 de orc".

sfațufati 
comerț

i.igazincle dc profil 
juu comercială a 

Văii Jiului au primit spre 
desfacere un nou lot dc 
„sobe" dc teracotă electrice, 
la prețul de 1 288 lei.

Prcz.entind, față dc rudi a - 
....... 1< obișnuit». , ijiJ 
că distribuie în încăpere un 
limp mai îndelungat căldura 
acumulată de cubic, „soba" 
d«j teracotă electrică este do
tată cu 4 rezistențe care pot 
fi conectate și deconectate 
printr-un comutator ce per
mite reglarea funcționării 
simultane ori separate a a- 
cestoia, după dorință. Ast
fel, „soba" poate funcționa 
la tensiunea dc 500 sau
1 000 w (capacitatea1 unui 
radiator normal) ori Ia 1 500.
2 000 w, capacitate maximă.

Avînd im aspect elegant, 
noul tip dc sobă este desti
nat îndeosebi încălzirii 
merelor.

MARȚI 1 FEBRUARIE

I FEBRUARIE
PROGRAMLU 1 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Atlas cultu
ral; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Popas folcloric in ju
dețul Timiș; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Muzică ușoara; 
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populara 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,40 Melodii 
lăutărești; 15,00 Buletin de 
știri 15,05 Arii din operete; 
16,00 Radiojurnal; ]6,15 Mu
zică ușoară; 17,00 Antena ti
neretului; 17,30 Muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Cintece populare; 21,00 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 ' Concert de 
scară; 24,00 Buletin dc știri; 
QJJ3—6.00 Estrada nocturnă.

Vremea
Ieri, temperatura maximă 

la Petroșani a fost de plus 
5 grade, iar la Paring de 
zero grade. Minima 
cuprinsă 
și minus

Stratul 
ring : 64

Pentru
ore : Vreme umedă, cu cer 
mai mult acoperit. Precipi
tații slabe sub formă 
ploaie și lapoviță.

a fost
1 gradîntre plus

2 grade, 
de zăpadă 
cm.
următoarele 24 dc

MASA ROTUNDA
(Răspundem. eelfsi' ee ne. seeiti

(Agerpres)

școlare

Extinderea

o necesitate

angajeazăMICA PUBLICITATE
PREDAU lecții de limba franceză avansați și începători 

Tăcu — Farmacia 15, Petroșani.

Iilor și instituțiilor de învăță- 
mînt superior, precum și co
mitetelor de părinți, să spriji
ne organizarea de noi bufete 
și îmbunătățirea 
celor existente, 
menea, trusturile 
tație publică au 
strucțiuni să vină 
narea cererilor printr-o 
mai bună organizare și func
ționare a acestor bufete.

activității 
De ase- 

de alimen- 
primit in- 
în întîmpi- 

eît

1

I 
I
I 
I
1

DINA GOSPODĂRIRE A VALORILOR
MATERIALE SI BĂNEȘTI

(Urmare din pag l)

pectarea termenelor și unnaja- 
mentelor asumate (Auri I lan- 
cu, Maria Mercioiu. Șimion 
Mogoș).

Deficiențe serioase au exist;.l 
și în activitatea unităților co
merciale și de alimentație pu
blică, concretizate prin goluri 
în aprovizionarea cu produse și 
o slabă deservire a popul >’iei 
(Andrei Coslinaș, Maria Ccr- 
chezan, Ileana Plav). Unde 
neajunsuri s-au manifestat în 
domeniul circulației care, prin 
natura lor. s-au răsfrânt nega
tiv . _ . ” '
frumusețării orașului, 
ținerea 
(Siurgiu, 
au fost 
probleme de ordin gospodăresc, 
ea dc exemplu la școala din 
Răscoala (Ilie Răscoleau) sau 
în cartierul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej (Emil Tănase). Criti- 
cind lipsurile manifestate în 
cursul anului trecut, sesiunea 
a adoptat hotărâri corespunză
toare urmind ca pe baza aces
tora să se muncească astfel in- 
cît în anul 1972,' rezultatele ob
ținute să fio și mai frumoase.

Pășind in cel de-al doilea an 
al cincinalului, oamenilor mun
cii din orașul Petrila și unită
ților subordonate consiliului 
popular, le revin sarcini spo
rite pentru creșterea producției 
și a prestațiilor, in gospodă
rirea comunală și locativă, dez
voltarea urbanistică și socială 
a localității.

Avînd asigurare mijloacele 
tohnico-materiale la nivelul ce- 

toate sectoa- 
tutelate de con- 
pol și trebuie 
indicatorii de 
îmbunătățească 

ce

asupra gospodăririi și în-
■ ’ in men- 

curățcnici (Gheorghe 
loan Bodenlosz). Nu 
rezolvate apoi unele

rințelor actuale, 
rele economice 
siliul popular, 
să-și realizeze 
plan și să-și
radical calitatea prestațiilor 
le efectuează.

Creșteri substanțiale va înre
gistra în 1972, sectorul l.G.C. 
Petrila. al cărui volum de pro
ducție și prestații atinge cifra 
de 3 489 500 lei, cu 332 500 lei 
mai mult decît în 1971. Și sec-

torul I.G.L. Petrila va cunoaște 
îmbunătățiri dc mare însemnă
tate, dacă ne gîndim la cele 
11 062 000 lei ce au fost alocate, 
cu 265 000 lei mai mult de
vii in anul precedent.

In domeniul investițiilor, vor 
trebui susținute in continuare, 
lucrârilc începute anul trecut 
la piața de alimente, crcșă și 
grădiniță, astfel îneît să fie ter
minate. Dc asemenea, va trebui 
să se acorde un interes sporit 
extinderii unității O.C.L. Ali
mentara, îndeosebi finalizării 
complexului de deservire.

Întregind 
gospodărirea și înfrumusețarea 
localității în anul 1972, Consi
liul popular al orașului Petrila 
are de realizat prin acțiuni pa
triotice lucrări în valoare de 
14 000 000 lei. Aceasta presupu
ne o intensificare a activității 
deputaților și o contribuție spo
rită din partea, tuturor cetățe
nilor la realizarea obiectivelor 
propuse.

Sarcini importante stau și în 
fața unităților comerciale, de 
alimentație publică și de de
servire, care sint chemate să-și 
aducă contribuția deplină la sa
tisfacerea nevoilor de trai ale 
populației.

Volumul mare dc fonduri și 
varietatea acțiunilor ce urmea
ză a fi c-xeculate în anul 1972, 
pun in fața comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
orașului Petrila sarcini de ma
le răspundere, legale de utili
zarea fondurilor cu maximum 
de eficiență, respectarea terme
nelor în execuția 
îmbunătățirea calității I 
lor șj sporirea gradului 
xigențâ la recepționarea 
livelor.

Buna gospodărire a 
lor materiale și bănești 
tre toate unitățile tutelare, tre
buie să constituie preocuparea 
majoră a tuturor cadrelor de 
conducere și a salariaților res
pectivi.

Execuția echilibrată și efi
cientă a bugetului, mobiliza
rea noilor surse materiale și 
bănești jx-ntru realizarea obiec
tivelor economice și social-cul- 
luralc stabilite pentru orașul

Petrila, trebuie să caracterizeze 
in acest an întreaga activitate 
a consiliului popular, contri
buind în acest fel la ridicarea 
gradului urbanistic și de civi
lizație al localității.

• ȘTEFAN BUJOR. Vul
can. In legătură cu durata 
concediului — de odihnă și 
suplimentar — de care aveți 
dreptul să bcneficiați pentru 
perioada cît ați lucrat la E.M. 
Vulcan în 1970 și pentru anul 
1971. serviciul din cadrul 
C.C.P. in atribuțiile căruia in
tră rezolvarea scrisorii dv., 
căruia i-am trimis-o pen
tru cercetare și măsuri, ne 
comunică urcătoarele : In
baza art. 12 (5) din Legea nr. 
26/1967, angajații care împli
nesc 11 luni de muncă în anul 
calendaristic următor celui în 
care s-a făcut angajarea, pri
mesc, pe lîngă concediul cu
venit pentru anul curent și 
z.ilele de concediu corespun
zătoare timpului lucrat în a- 
nul anterior.

Reexaminînd actele exis
tente la E.M. Vulcan, același 
serviciu, a decis că dv aveți 
dreptul la 9 zile de concediu 
de odihnă pe anul 1970, la 15

zile concediu de odihnă pe 
anul 1971 plus 0 zile concediu 
suplimentar, de care benefi- 
ciați în baza prevederilor ari. 
4 din legea amintită mai sus. 
Deci, urmează să efectuați di
ferența de concediu rezulta
tă din recalcularea efectuată.

• AUREL ATEȘIU, Vul
can. Cercetarea și analizarea 
celor sesizate de dv. redacției, 
de către vicepreședintele Co
mitetului executiv al Consi
liului popular al orașului 
Vulcan. Vasile Beteringhe, și 
inspectorul comercial Maria 
Cucu au confirmat faptul că, 
într-adevăr, așa cum ne re
latați. in preajma sărbătorilor 
de iarnă (și aceasta este o 
practică acceptată tacit și cu 
alte Ocazii de către conduce
rea I.M.P.P și a O.C.L. Ali
mentara) magazinele alimen
tare din Vulcan s-au aprovi
zionat cu cantități prea mari 
dc pîine pe care au continuat

s-o vîndă și... după sărbători. 
Bineînțeles — veche, uscată. 
.Aceasta pentru că, din motive 
neelucidate încă complet, cu 
ocazia unor zile festive, bru
tarii oferă magazinelor canti
tăți exagerate de pîine, iar 
gestionarii le primesc cu se
ninătate, chiar știind că nu 
au asigurată o desfacere ime
diată.

-Din discuția avută cu ges
tionarul Dumitru Ștefane — 
se preconizează în răspunsul 
Consiliului popular al orașu
lui Vulcan, trimis redacției — 
a rezultat că, într-adevăr, as
ta este realitatea" și ,,s-a atras 
atenția gestionarului să evite 
asemenea aspecte în viitor*.

Anomalia sesizată de dv a 
mai fost criticată de 
nostru. Persistența ei. 
bligă să promitem că vom re
veni pentru a o combate ori 
de cîte ori va fi necesar.

Pentru prima dată in cadrul 
Liceului de cultură generală din 
Petrila. a avut loc o masă 
rotundă pe tema : „Valențele 
spiritului muncitoresc*. orga
nizată de comisia politico-ideo- 
logică și cultural-educalivă 
a Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petrila, în colaborare cu biblio
teca liceului din localitate.

Prezentată de bibliotecara 
Marcela Trancău, această pro
blemă deosebit de interesantă 
și instructivă, a fost viu dezbă
tută de către membrii cercului

de filozofie și estetică precum 
și de cei ai clubului de 
politică externă. In cadrul 
discuțiilor s-au remarcat inter
vențiile elevilor Mana Bîrlea, 
Nicblae Caraconcea, Cristian 
Kuszai, Ana Paraschiv. Mari le
na Giorgi și Gabriela Cardos. 
In încheierea dezbaterilor me
sei rotunde, profesorul Tiberiu 
Gagyi, membru al biroului Co
mitetului orășenesc U.T.G. Pe
trila, a subliniat importanța și 
semnificația cunoașterii de către 
tineret a trăsăturilor clasei 
muncitoare, clasă conducătoare 
a societății noastre socialiste.

CM F1RATE PHRIISANI»
cu sediul în sir. Gării nr. 2, telefon 1358

eforturile pentru

lucrărilor, 
lucrâri- 
i de e- 
î obiec-

valori- 
de că-

schimburilor II si9

la ordinea zilei
(Urmare din pag. 1)

lăți. Trebuie remarcat fenome
nul pozitiv dc mărire a indi
celui de utilizare a mașinilor. 
Aceasta presupune însă, in pri
mul rind, o mai serioasă eșa
lonare Și execuție a lucrărilor 
de întreținere, ceea ce se poate 
realiza. Am introdus forma 
contractului colectiv, prin care 
echipa de muncitori dispune dc 
o mașină dc bază și dc cele 
auxiliare perm ițind dirijarea 
muncii în cadrul echipei. In- 
limpjnăm totuși clteva greutăți 
tehnice nerezolvate în conjunc
tura noilor pretenții, mai ales 
la calitate. Uzina noastră, rea
lizează produse noi, moderne, 
pretențioase ca volum și cali
tate, apropiate poate de cele 
ale marilor uzine constructoare 
de mașini. In acest caz, folo
sirea exclusivă a cărbunelui 
drept combustibil dă naștere u- 
nor productivități mici și unor 
produse dc calitate nesatisfă- 
cătoare. Pentru folosirea com
bustibilului lichid sintem ne
voiți să apelăm la fel de fel 
de justificări.

— Aceasta este o 
rezolvabilă. Dispunem 
tri foarte bine pregătiți, cu 
multă practică în producție și 
capabili să îmbunătățească per
manent procesul de producție. 
Chiar dacă schema tchnico- 
administrativă e restrînsă și ac
tivitatea fiind foarte diversifi
cată, nu dispunem de mai ihulți 
maiștri pentru fiecare specia
litate, eu corpul tehnic — me
diu și ingineresc — putem exe
cuta supravegherea și controlul 
activității în toate schimburile.

chestiune 
de maiș-

— Cum apreciați posibilitățile 
«le extindere a acestei acțiuni ?

la 
schimbului II 
a schimbului 
se va rezolva 
stabilite, in-

— Cum se asigură asistența 
tehnică pe schimburi ?

— Sintem la început. Există 
posibilități de generalizare 
toate secțiile a 
și de extindere 
III. Anul acesta 
problema; avem
strucțiuni concrete din partea 
C.S.P., iar prin pianul de mă
suri este susținut acest efort. 
Posibilitățile de extindere exis
tente și cele care 1c vom crea 
vor duce la îndeplinirea acestei 
sarcini ce ni ș-a stabilit.

I. L. H. S.,
ȘANTIERUL VALEA JIULUI SUPERIOR 

cu sediul în Uricani, 
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ :

— Tehnician laborant, cunoscător al limbii 
germane. De asemenea, mai angajează conta
bili, muncitori necalificați, betoniști, instalatori- 
montori, zidari-pietrari, dulgheri.

Condițiile dc salarizare sint cele prevăzute in ll.C.M. 
914/1968. Se asigură cazare, spor de șantier, regim de lucru 
de 10 ore.

Combinatul de materiale
de construcții Tg. Jiu

ANGAJEAZĂ :
♦ ingineri mecanici și energetici pentru func

țiile de ingineri principali și șef serviciu
♦* șef stație C.F.R. cu pregătirea corespun

zătoare
♦ lăcătuși mecanici
Salarizarea conform HC.M. 914'1968.
Informații la telefon 2882, 2883 interior 227 

și 212.

(un) contabil principal
(un) șef depozit materiale
(doi) magazineri
(doi) primitori-distribuitori materiale
(un) gospodar principal

— zidari
— dulgheri
— tîmplari
— mecanici auto
— electricieni auto
— mineri suprafață
— mineri tuneliști
— geamgii

muncitori necalificați, absolvenți a cel pu
țin 7 clase, pentru calificare în diferite meserii. 

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Se acordă indemnizație de șantier celor ne

localnici.
Pe defileul Jiului se acordă 5 la sută spor la 

salariu.
— Se acordă permise gratuite de călătorie pe 

C.F.R. pentru titulari și membrii familiei.
Se acordă la 45 de zile permisii legale pentru 

vizitarea familiei pentru nelocalnici.
Se asigură cazare în dormitoare comune.
Se asigură masa la cantină contra cost.
Personalul T.A. trebuie să îndeplinească con

dițiile prevăzute de Legea 22/1969.
Cei interesați se pot adresa la sediul șantie

rului, resortul personal și organizarea muncii.
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pentru securitate

Pentru prima oara

secretarului general al O.N.U
A-

In rășina de pin !

a relevai, ti 
important pe 

în însănătoșirea 
latului politic

și colaborare

In spri|inul convocării 
conferinței general-europene

ROM \ 31 (Agerprcs) — Con
vocarea conferinței Rencral-cu- 
ropene de securitate. întâlnirea 
reprezentanților toturor țârilor 
continentului pentru a examina 
problemele cele mai importante 
s-au impus de multă vreme și 
sînt vitale, a declarat Silvano 
Armaroli. membru al C.C. al 
Partidului Socialist Italian, in
tr-un interviu acordat agenției 
T. \.S.S. Imperativii) convocării 
unui astfel de forum trebuie 
sprijinit la toate nivelurile și 
continuat pină la obținerea u- 
nui rezultat pozitiv. Este foar
te important că in favoarea 
convocării conferinței s-au 
pronunțat oameni dc stat din 
numeroase țări, inclusiv din 
Italia.

Relevind necesitatea de a se 
pune capăt stocării de arma
ment, Silvano Armaroli a spus 
că. în acest fel, popoarelor Eu
ropei le va fi considerabil mai 
ușor să pășească pe calea co
laborării. renunțind la toate 
cheltuielile uriașe care se fac 
Astăzi pentru înarmare. Alături 
de cerința extinderii relațiilor 
politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, a relevat el. 
in fața popoarelor Europei a 
apărut o problemă nouă care 
necesită eforturi comune : es
te vorba de protejarea mediu
lui înconjurător, de apărarea 
faunei și florei, de crearea u- 
nor condiții mai bune de via
tă în marile zone industriale. 
In ce privește data convocării 
conferinței general-europene de' 
securitate. Armaroli a apreciat 
că aceasta poate avea loc chiar 
în cursul acestui an.

★
PARIS 31 (Agerpres). — Se

cretarul Confederației Generale 
a Muncii (C.G.T.) din Franța. 
Louis Saillant, a subliniat că 
Declarația privind pacea, secu
ritatea și colaborarea in Euro
pa. adoptată la Praga la Cons
fătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via are o mare importanță pen
tru transformarea continentu
lui european intr-o regiune a 
unei păci trainice și colaborării 
reciproc avantajoase a statelor 
suverane și egale in drepturi

(lin 1 uropa. LI 
semenea, rolul 
care il Joacă 
climatului politic «lin Europa 
contactele dintre state europe
ne cu orinduiri sociale diferi
te, «arc s-au multiplicat in ulti
mul timp.

I n r<»l tot mai important in 
întărirea securității europene, 
a spus Louis Saillant, il are o- 
pinia publică, care se pronun
ță pentru ținerea cit mai cu- 
rind posibil a conferinței gene- 
ral-europcnc pentru probleme
le securității și colaborării.

★
BERLIN 31 (Agerprcs). — 

Participau ții la ședința lărgită 
a Comitetului pentru pregăti 
rea ..Săptăminii Mării Baltice’, 
desfășurată la Rostock. in 
R.l). Germană, au dat public i- 
tății o declarație în care se 
pronunță pentru pregătirea ne
întârziată și multilaterală a 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate și 
colaborare, astfel incit aceasta 
să poată avea loc anul acesta. 
Declarația subliniază marca im
portanță a Adunării reprezen
tanților opiniei publice pentru 
securitate și colaborare euro
peană, prevăzută să aibă loc iu 
iunie 1972. la Bruxelles.

In continuare, declarația Co
mitetului pentru pregătirea 
..Săptăminii Mării Raltice" re
levă că este necesar ca toate 
statele europene să recunoască 
diplomatic R.D. Germană, fără 
vreo condiție preliminară, să 
fie stabilite relații normale, in 
conformitate cu normele drep
tului internațional intre R.D.G. 
și R.F.G. și acestea să devină 
membre egale in drepturi ale 
Organizației Națiunilor Unite 
și ale organismelor sale specia
lizate.

Scrisoarea ministrului de externe 
al R. P. Chineze adresată

PEKIN 31 (Agerprcs). — 
gențiu Chinn Nouă a dat pu
blicității conținutul unei scri
sori adresate de ministrul dc 
externe al R. P. Chineze, Ci 
I’în-fei, lui Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U., în 
care este expusă poziția gu
vernului chinez în problema 
discriminării rasiale ce persis 
tă în unele regiuni din Africa.

Guvernul chinez — sc spune 
in scrisoare — consideră că dis
criminarea rasială și aparthei
dul din Republica Sud-Africană 
și din uite regiuni ale conti
nentului sînt produse ale po
liticii colonialiste și imperialis
te. Încă dc la înființarea sa, 
R. P. Chineză a sprijinit neîn
trerupt și consecvent lupta po
porului african și a altor po
poare dc culoare din Republi
ca Sud-Africană pentru drep
turi umane fundamentale, îm
potriva discriminării rasiale, 
pentru eliberare națională. Tot
odată, ca și-a exprimat spriji
nul ferm în favoarea luptei 
pentru independență națională 
a poporului din Namibia.

Referindu-sc la situația din 
Rhodesia, scrisoarea arată că 
guvernul chinez a sprijinit tot
deauna ferm poporul Zimbabwe 
în lupta contra colonialismului 
și rasismului, pentru indepen
dență națională.

Guvernul chinez sprijină ferm 
popoarele din Angola, Mozam- 
bic și Guineea (Bissau) în lupta 
armată împotriva colonialiști-

lor portughezi, pentru indepen
dență națională.

In scrisoare se arată că nu
mai datorită ajutorului politic 
și economic al unor state, prin
tre care Statele Unite și Ma
rca Britanic, și livrărilor lor 
directe sau indirecte dc arma
ment, autorităților sud-africanc, 
rhodesiene și portugheze pot 
continua politica lor de cruntă 
discriminare rasială.

Pentru a respecta scopurile 
și principiile Cartei sale. Or
ganizația Națiunilor Unite tre
buie să sprijine activ lupta 
dreaptă a popoarelor din Afri
ca împotriva colonialismului, 
neocoloniallsmului, imperialis
mului și discriminării rasiale, 
pentru eliberare națională — se 
spune în scrisoarea lui Ci Pîn-fei, 
care arată că, în acest scop, 
guvernul chinez este gata să 
colaboreze cu toate țările din 
cadrul sau din afara O.N.U.

Potrivit dalelor cuprinse in
tr-o statistică publicată de Ca 
mera sindicală a constructori
lor francezi de automobile in 
anul 1971 producția Franței a 
depășit pentru primo oară ci
fra de 3 milioane vehicule. Co- 
ta-parte a exporturilor a repre
zentat moi mult de 54 la sută, 
adică 1 630 991 unități din 
3 010 294 fabricate.

Savantul japonez Akira Ta- 
haro a descoperit o substanță 
care este de 1 300-1 800 de ori 
mai dulce decit zaharoza. Ta- 
haro a menționat că noua 
substanță are aceeași compo
ziție cu cea a zahărului și,este 
conținută in rășina de pin.

La Moscova a fost dată in exploatare o nouă porțiune 
a metroului cu o lungime de trei km cu noile stații „Tur- 
ghencvska** și „Kolhosnaia", care unește liniile de nord și 
de sud ale metroului intr-o magistrală unică. Ca rezultat. 
Moscova va putea fi străbătută de la nord la sud in 31 
minute. In prezent metroul din Moscova cuprinde 141 Iun 
și are 91 de stații. Capacitatea zilnică de transport — 5 
milioane pasageri.

In foto: Noua stație „Kolhoznaia".

Pe scurt ■ Pe scurt ■ Pe scurt
4 Intr-un bilanț al succese

lor obținute în 1971 de forțele 
patriotice laoțiene, transmis de 
agenția Khaosan Pathet Lao, 
se arată că în angajamentele 
armate din sudul Laosului au 
fost scoși din luptă peste 26 700 
de militari inamici, capturate 
ori distruse 7 900 arme de foc 
(intre care peste 1 200 de tu
nuri și morticre) și 691 vehicule 
militare.

4 In localitatea indiană A- 
vadi. statul Madras, au avut 
loc duminică ciocniri între for
țele de poliție și un marc grup 
de muncitori care participiu la 
un miting organizat, în ciuda 
interdicției autorităților, l’entru 
a-i dispersa pc demonstranți, 
polițiștii au folosit grenade cu 
gaze lacrimogene. In cursn. in
cidentelor, 34 de persoane au 
fost rănite, anunță agenția 
France Presse.

• Corespondentul A/îer- 
pres, I. Dumitrașcu, transmi
te : La cunoscutul magazin 
universal „Junior" din ca
drul complexului comercial 
„Centrum" din capitala polo
neză a fost inaugurată luni 
„Săptâmîna 
mânești".
bucureșteană ..Romarta" ex
pune spre vinzare 
in valoare totală 
milioane zloți.

La deschidere, _ 
prezenți I. Olteanu, adjunct 
ai ministrului comerțului in
terior din România, T. Mi- 
ciak, ministru adjunct al co
merțului interior din Polonia, 
reprezentanți ai conducerii
întreprinderii ..Romarta" și
ai complexului ..Centrum."

produselor ro- 
Intreprinderea

produse 
de cca 5

au fost

A

încheierea 
sesiunii Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii

lucrărilor Irlanda de Nord

Londonderry, teatrul celei
mai singeroase ciocniri

4 In localitatea Ari ii din 
Niger a avut loc, recent, darea 
în exploatare a unui important 
zăcămint dc uraniu. Rezervele 
existente sici sînt evaluate la 
mai mult de 20 000 dc- tone. 
In vederea unei exploatări co
respunzătoare a acestei bogății, 
în regiunea localității Arlit au 
fost edificate o zonă industrială 
și un oraș dc 5 000 dc locuitori.

4 Un avion militar ameri
can de transport s-a prăbușit 
în apele Mării Mediterane, a 
anunțat duminică un purtător 
de cuvînt al comandamentului 
marinei americane din Napoli. 
Dintre cele 10 persoane care 
se găseau la bordul aparatului, 
doar șase au putut fi salvate. 
Un alt avion militar american, 
avînd la bord șase persoane, 
a dispărut în urmă cu două 
săptămîni, în apropiere de Si
cilia,

4 Ninsorile abundente, ava
lanșele și temperaturile foarte 
scăzute semnalate duminică in 
Iran au provocat moartea a cel 
puțin 20 de persoane și izola
rea pe șoselele țării a mii de 
vehicule imobilizate de stratul 
gros de zăpadă. Ninsoarea a 
blocat, parțial, traficul rutier, 
feroviar și aerian.

Ceremonia primirii 
flăcării olimpice

'4 La Montevideo a avut loc 
o reuniune a conducerii Con
venției naționale a muncitori
lor din Uruguay, în cadrul că
reia 4 fost adoptat un amplu 
program de acțiuni în spriji
nul drepturilor economice ș> 
politice ale oamenilor muncii 
uruguayeni. Printre cererile în
scrise în acest program figu
rează lichidarea șomajului, a- 
nularea stării excepționale a- 
flată în vigoare în țară de trei 
ani, eliberarea detinuților poli
tici.

SAPPORO 31 (Agerpres). — 
In parcul Odori din Sapporo 
a avut loc ceremonia primirii 
flăcării olimpice adusă din Gre
cia pe calea aerului prin Oki
nawa, pină la Tokio, de unde 
a fost transportată de ștafete 
alcătuite din 16 300 de tineri 
sportivi. Ceremonia a avut loc 
in prezența președintelui C.L.O., 
Avery Brundage, guvernatoru
lui Insulei Hokkaido, Naohiro 
Dogakinai, primarului orașului 
Sapporo. Takeshi Itgaki, a ofi
cialităților jocurilor olimpice 
și a circa 15 000 de spectatori. 
La 3 februarie, ora 11,00 dimi
neața, cind va începe cea de-a 
11-a ediție a „Olimpiadei albe**,

flacăra va fi transferată in sa
tul olimpic 
konianai.

din cartierul Ma

tt
dc organizare a a- 
incheiat toate pre- 

verificările în ve-

Comitetul 
nunțat că a 
gătirile și 
derea începerii Jocurilor Olim
pice de iarnă.

In afara schiorului austriac 
Karl S> uranz, toți ceilalți spor
tivi rămin in competiție, ceea 
ce face ~...........................
Sapporo, prima organizată 
Asia, să fie una din cele mai 
mari 'întreceri sportive de iar
nă.

ca Olimpiada dc la 
in

H»uaclla și administrația ziarului l Petroșani, strada Republicii Nr. PO, telefon l 1002

HELSINKI 31 (Agerpres).' — 
La Helsinki a luat sfîrșit sesiu
nea Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii. Din România 
a participat o delegație condu
să de prof. Tudor fonescu, pre
ședintele Comitetului Națidnal 
pentru Apărarea Păcii.

Intr-una din rezoluțiile adop
tate, Prezidiul se pronunță pen
tru convocarea, în anul 1972, a 
conferinței general-europene în 
problemele securității și coope
rării. Documentul subliniază că 
principiile de bază formulate 
cu prilejul recentei Consfătu
iri a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia furni
zează noi motive de optimism. 
Se apreciază că încheierea tra
tatelor între U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei și între R.P. Polonă 
și R.F. a Germaniei ca și acor
dul cvadripartit în problema 
Berlinului occidental, cel dintre 
R.D. Germană și R.FG. și cel 
dintre R.D.G. și Senatul Berli
nului occidental creează condi
ții tot mai favorabile convocă-

vii conferinței pentru securitate 
șî cooperare.

Intr-o altă rezoluție, Prezidiul 
declară că soluționarea pașnică 
a problemelor Vietnamului, 
Laosului și Cambodgiei se poa
te realiza numai pe baza înce
tării agresiunii americane,* a 
respectării drepturilor naționa
le ale popoarelor Indochinei. 
Prezidiu] se pronunță în spriji
nul propunerilor în șapte punc
te ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

In cursul lucrărilor, Prezidiul 
a adoptat, de asemenea, un do
cument intitulat ..Chemare la 
acțiune comună". în care se a- 
rată că anul 1972 trebuie să de
vină anul dobîndirii indepen
denței și păcii de către popoa
rele vietnamez, laoțian și cam
bodgian, al reglementării paș
nice a crizei din Orientul A- 
propiat, in conformitate cu re
zoluția din 22 noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate.

După încheierea lucrărilor, 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a primit pe partici- 
panțli la sesiune.

Sesiunea Consiliului 
de Securitate de la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres) 
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a continuat lucrările 
sesiunii sale extraordinare de 
la Addis Abeba. In cadrul șe
dințelor de luni, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Republicii 
Zair, Ugandei, Tanzaniei, R.P. 
Chineze, Iugoslaviei, Argon li-

nei, U.R.S.S., Algeriei, Libiei 
și statului Burundi. In interven
țiile lor, a fost condamnat co
lonialismul în toate formele sa
lo și discriminarea rasială. Au 
fost audiați, de asemenea, 13 
reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare din Africa.

I

centru al
micrnelectrnnicei bulgare
La 60 de kilometri de So

fia, trecînd Balcanii peste 
virful Vitinia, călătorul în
tâlnește un orășel cochet, 
populat de oameni gospodari 
a căror, parcă, unică preocu
pare nu ar fi alta decît in- 
frumusețea meticuloasă a 
străzilor și a clădirilor în
șirate ordonat de-a lungul 
lor.

In depresiunea străjuită de 
Munții Bilo și Lakavitza, 
Rajana și Gola Glava, in ur
mă cu 20 de ani, nici măcar 
agricultura nu avea condiții 
prielnice dc dezvoltare. De 
aceea și primii pași ai Botcv- 
gradului —oraș de la poalele 
Balcanilor — pe drumul in
dustrializării au fost timizi 
și, într-un fel, nesiguri. De 

'abia în ultimele două cinci- 
naluri, dezvoltarea economi
că a orașului- a cunoscut 
ritmurile proprii economiei 
socialiste, Botevgradul deve
nind centrul microelectroni
cii bulgare.

Aici la Botevgrad de cinci 
ani dc zile produce unica u- 
zină din R. I*. Bulgaria spe
cializată în fabricarea senii- 
conductorilor, una dintre cele 
mai avansate subramuri ale 
industriei construcțiilor de 
mașini bulgare.

Activitatea ei este, astăzi, 
strins legată de realizarea 
uneia dintre cele mai impor
tante prevederi ale Directi
velor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Bulgar care trasează sarcina 
ca in perioada cincinalului 
1971—1975, producția indus
trială de tehnică electronică 
să crească dc zece ori față 
dc nivelul atins in anul 1970.

Pentru realizarea acestor 
prevederi, capacitatea uzinei 
din Botevgrad va continua 
să crească cu un ritm supe
rior celui realizat in cincl-

naiul precedent. Dacă in pe
rioada 1966—1970 producția 
globală a uzinei a sporit de 
trei ori, in anii actualului 
cincinal această creștere va 
depăși 3,5 ori.

Dar caracteristica principa
lă a acestei dezvoltări dina
mice nu este numai de na
tură cantitativă. Colectivul 
acestei „bijuterii** a industriei 
bulgare este în aceste zile 
preocupat și de obținerea u- 
nor indici tehnico-economici 
superiori care să asigure 
„miniaturilor" produse aici 
calități competitive pe pie
țele internaționale : gabarite 
mai mici, stabilitate mai 
mare în funcționare și, nu 
pc ultimul loc, un preț de 
cost scăzut.

Apropiata intrare în func
țiune a noii secții dc produc
ție a schemelor integrate, a- 
flată în aceste zile într-o 
fază avansată de execuție, 
va asigura și baza necesară 
unor importante creșteri a 
productivității muncii o dată 
cu ridicarea sensibilă a ni
velului calitativ al produse
lor.

Conștienți că aceasta im
plică . o ridicare a calității 
elementelor electronice, a in
dicilor tehnico-economici ai 
aparaturilor radio-electronice, 
ai mașinilor de calcul și sis
temelor complexe de meca
nizare și automatizare aflate 
la baza programului națio
nal de introducere largă in 
economie a tehnicei electro
nice, cei 1 500 de specialiști 
ai uzinei pentru seinicon- 
ductori din Botevgrad și-au 
întocmit un minuțios pro
gram dc măsuri care să-i a- 
Jute să confirme și în viitor 
succesele obținute pină as
tăzi.

Constantin AMARIȚEI 
Corespondentul Agerpres 

la Sofia

LONDRA 31 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite : Orașul Londonderry 
a fost duminică teatrul celei 
mai singeroase ciocniri produ
se în Irlanda de nord, care s-a 
încheiat cu un bilanț tragic i 
13 morți, 17 răniți, și zeci de 
arestări. Unități de parașutiști 
britanici, după ce au încercat 
să-i împrăștie pe cei aproape 
20 000 de cetățeni din localita
te, participant! la o demonstra
ție pașnică organizată în semn 
de protest față de arestările 
ilegale și detențiunile fără pro
ces, au deschis focul asupra 
manifestanțîlor.

Președintele Consiliului Cen
tral al cetățenilor din localita
te, Michael Canavan, a arătat 
că ..trupele britanice au deschis 
focul fără nici o discriminare. 
Trupele au tras chiar asupra 
personalului Crucii Roșii, asu
pra cetățenilor care fluturau 
fîșii de pînză albă și chiar asu
pra celor care zăceau răniți pe 
caldarîm".

Bernadette Devlin, deputată 
in Parlamentul de la Londra, 
a calificat evenimentele de la 
Londonderry drept „o ucidere 
în masă".

Primul ministru al Republi-

cii Irlanda a telefonat dumini
că seara premierului britanic 
Edward Heath, pentru a dis
cuta evoluția situației. El a des
cris aceste incidente ca fiind 
..de necrezut11, iar comportarea 
trupelor britanice drept ..inu
mană și sălbatică**.

Numeroase personalități po
litice cer efectuarea unei anche
te, retragerea imediată a trupe
lor britanice și preluarea con
trolului asupra Irlandei de 
Nord de către Parlamentul de 
la Londra și adoptarea de mă
suri urgente în 
mentării situației

★
Majoritatea celor 5 000 de sa

lariat i din Londonderry — sce
na sîngeroaselor incidente de 
duminică — au declartfFo gre
vă în. semn de protest față de 
intervenția soldaților britanici. 
După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt ai greviștilor, ac
țiunea va înceta numai după 
funerariile celor 13 persoane 
care și-au pierdut viața în 
cursul violentelor incidente de 
duminică. Numeroase alte de
monstrații de protest și greve 
sînt semnalate în aproape toa
te orașele din Irlanda de Nord

„Transgabonezul“
La Libreville -a anunțat că 

lucrările pentru realizarea 
„Transgabonozului" — Impor
tantă construcție foroviară ce 
va lega principalele orașe ale 
Gobonului - vor începe în a- 
cest an, urmind ca primul tron
son, Owendo-Boue, de 322-ki
lometri, să fie dat in funcțiu
ne in anul 1977. Costul proiec
tului se ridică la aproximați 
36 miliarde franci C.F.A.

Lucrările de restaurare
a templului lui Buda

întrunirea guvernului britanic
LONDRA 31 (.Agerprcs). — 

In urma gravelor incidente de 
duminică din Irlanda de Nord, 
guvernul britanic s-a întrunit 
luni, într-o sesiune de urgență 
pentru examinarea situației. 
Dezbaterile din Camera Comu
nelor au fost, de asemenea, do
minate de noua recrudescență

a incidentelor din Ulster. Mi
nistrul britanic de interne, Re
ginald Maudling, a informat pe 
deputațl că guvernul a hotărît 
instituirea unei comisii de an
chetă pentru a analiza imediat 
împrejurările care au dus la 
declanșarea evenimentelor de 
duminică.

de restaurare a unuia 
cele mai mari monu- 
ale antichității din lu- 

templul lui Buda din o- 
japonez Nara. Orașul 
care pină în anul 794

Evoluția crizei 
ministeriale din Italia

ROMA 31 (Agerpres). — Du
pă încheierea celei de-a doua 
faze a consultărilor sale în ve
derea realizării unui nou gu
vern, premierul desemnat al 
Italiei, Emilio Colombo, va a- 
vea, sâptămîna aceasta, o reu
niune cu reprezentanții celor 
patru partide de centru-stînga 
— democrat-creștin, socialist, 
socialist-democratic și republi
can. „Reuniunea colegială" — 
care sc așteaptă să aibă loc 
marți — a fost cerută dc li
derii republicani, care și-au 
exprimat, din nou. dorința ca 
toate Cele patru forțe compo
nente ale unei viitoare coaliții 
să-și asume răspunderea în 
problemele legate de rezolvarea 
crizei ministeriale declanșate 
la 15 ianuarie.

Citând ziarele italiene, agen
ția A.N.S.A. subliniază că di
ficultățile cc stau în fața so-

luționării crizei continuă să fie 
numeroase. Sînt aceleași, adau
gă sursa citată, care au dus la 
demisionarea precedentului ca
binet Colombo, pornind de la 
politica economică internă, pî- 
nă la relațiile dintre partidele 
coaliției și opoziție. (Este vor
ba, de fapt, despre colabora
rea socialiștilor cu partidele de 
stingă situate în afara guvernu
lui și, îndeosebi, cu Partidul 
Comunist — colaborare neac
ceptată de unii dintre parte
neri). Viitoarele zile sînt de
cisive pentru reinnodarea co
laborării între cele patru parti
de de centru-stînga în cadrul 
unui nou guvern, scrie cotiditi- 
nul „La Stampa". In caz dc 
ruptură, adaugă ziarul, „re
curgerea la alegeri politice an
ticipate ar fi singura cale po
sibilă**.

Anul acesta vor începe li 
ciările 
dintre 
mente 
me - 
rașul 
Nara,
a fost capitala Japoniei, adă
postește numeroase opere de 
artă și monumente ilustrative 
ale vechii arhitecturi japoneze, 
printre care „Daibațu Den" - 
Templul lui Buda - ocupă un 
loc de frunte. Ultimele lucrări 
de restaurare.o templului s-au 
desfășurat în anii 1903-1913.

Puternice avalanșe 
de zăpadă

Calea rutieră dintre orașele 
Skopljie și Debar, din Iugosla
via a fost întreruptă, duminică, 
in urma producerii unor puter
nice avalanșe de zăpadă in 
apropierea localității Debar. 
Se apreciază că lucrările de 
înlăturare a zăpezii de pe șo
sea vor dura două zile. Furtu
nile violente de zăpadă care 
s-au produs duminică in su
dul Iugoslaviei ou provocat, de 
asemenea, deteriorarea telefe
ricului de pe 
izolind citeva 
veniți să-și
sfirșitul săptăminii.

muntele Soro, 
sute de turiști 

petreacă la ski.

Din lumea capitalului
PARIS 31 (Agerprcs). — Gre

va națională din Namibia la 
care participă minerii, munci
tori de la întreprinderile indus
triale și salariaț i ai întreprin
derilor comerciale a intrat în 
cea de-a opiu săplămînă, a de
clarat la Paris în cadrul unei 
conferințe de presă, Peter Kat- 
javivi, reprezentant al Organi
zației populare din Africa de 
sud-vest. Greviștii, a arătat el, 
se pronunță împotriva regimu
lui de asuprire impus dc auto
ritățile rasiste de la Preto
ria, care contravin hotărîrilor 
O.N.U. și ale Curții Internațio
nale de la Haga. Incercînd să 
înăbușe această grevă, guver
nul de la Pretoria a dislocat 
în Namibia noi trupe.

Katjavivi a denunțat spriji
nul acordat dc unele țări occi
dentale autorităților de la Pre
toria. El a chemat organiza
țiile democratice șl sindicatele 
din lume să extindă mișcarea

dc solidaritate m poporul din 
Namibia care luptă împotriva 
apartheidului, rasismului și a- 
supririi naționale.

★
ROMA 31 (Agerprcs). — In 

anul 1971, costul vieții în Ita
lia a înregistrat o majorare dc 
5 la sută. Potrivit unui comu
nicat dat publicității de Insti
tutul central de statistică din 
Roma, printre categoriile afec
tate de majorarea prețurilor și 
a tarifelor se numără alimen
tele, îmbrăcămintea, locuințele 
și unele servicii publice. Deși 
anul 1972 se află abia la în
ceput, apar evident semnele 
înrăutățirii condițiilor de viață. 
Luna aceasta au fost majorate 
cu 5 la sută prețurile auto
mobilelor și cu 25 la sută pre
țul cărnii. A fost, dc aseme
nea, anunțată majorarea tari
felor la consumul de energic 
electrică.

SAIGON 31 Agerprcs). — In 
urma grevei de cinci zile de
clarată de muncitorii din Sai
gon angajați de firma america
nă de transporturi ,.U.S.A.l.D. ", 
administrația acesteia a fost o- 
bligată să satisfacă revendică
rile legitime ale greviștilor, in
formează agenția de presă E- 
liberarca. Greviștii, sprijiniți 
de 2 000 dc muncitori din alte 
domenii de activitate, au obți
nut noi contracte de muncă. în 
conformitate cu cererile lor. 
Administrația firmei a fost o- 
bligată să acorde muncitorilor 
salariul integral pentru perioa
da în care aceștia s-au aflat în 
grevă.

★
ROMA 31 (Agerprcs). — Po

trivit datelor oficiale furnizate 
de presa italiană, în momentul 

. de față există în Italia 1300 000 
de șomeri.
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