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SA ASIGURAM UN CLIMAT 
DE MUNCĂ RODNIC, SĂNĂTOS 

PENTRU VALORIFICAREA 
TUTUROR RESURSELOR 

COLECTIVULUI!
Prezentată în cadrul adunării 

Reprezentanților salariaților dc 
la E.M. Lenea, darea de seamă 
asupra activității desfășurate dc 
colectivul minei, de comitetul 
oamenilor muncii, pentru reali- 
earea planului în cel dinții an 
al cincinalului, a relevat feno- 
menul. cel puțin curios, cum 
că... „realizarea planului la pro
ducția brută pe exploatare a 
fost ritmică în primele 8 luni a- 
le anului... începînd cu luna 
septembrie, în fiecare lună, s-a 
înregistrat minus, iar în decem
brie minusul de 11 290 tone a 
făcut să se piardă în întregime 
plusul înregistrat în primele 
opt luni..."

In mod cu totul justificat, 
mai mulți participanți, la lucră
rile adunării, au subliniat rea
litatea că... argumentele reali- 
tărilor slabe din ultimele patru 
luni ale anului 1971, invocate dc 
comitetul oamenilor muncii, și 
anume : productivitatea scăzută 
in abatajele frontale și neasigu- 
rarca in întregime a posturilor 
prevăzute in cărbune sînt dis
cutabile. temeinicia lor puțind 
fi pusă, cu îndreptățire, sub 
semnul întrebării.

De ce Pentru că, in fond, 
„cauzele* invocate de conduce
rea exploatări: sînt efectele or
ganizării necorespunzătoare a 
muncii la frontale, unde pro
ductivitatea a atins un slab ni 
vei (proporția de realizare a 
fast de numai 92.6 la sută...), 
ale repartizării insuficient de 
chibzuite a oamenilor pe locuri 
de muncă. De fapt, însuși ma
terialul prezentat recunoaște, 
implicit, aeeasta... „Redăm prin
cipalele cauze (n.n. intr-a
devăr. cauze I) care au făcut și 
fac ca în abatajele frontale 
productivitatea obținută să nu 
fie la nivelul cerut., i nerespec- 
tarea unor indicații privind teh-

Toi

Din acțiunile 
tinerilor
uncanem

Aniversareo semicentenaru
lui creării U.T.C. este eveni
mentul care mobilizează in o- 
ceste zile pe toți tinerii uteciști 
din cadrul E.M. Uricani. La oc- 
tivul oraonizoției s-ou înscris 
in ultima perioadă o serie de 
realizări meritorii, printre ca
re menționăm in primul rind o 
intensă activitate v 
triotică avînd co 
plinirea, pînă Io 5 
februarie, a cca. 
din angajamentul < 
nual. Obiectivul 
constituie orizontul 
vărot șontier al muncii patrio
tice. care oferă o mare canti
tate de metal recuperabil. Din
tre acțiunile întreprinse se pot 
cita cele ale organizațiilor nr. 
1 și 4, finolizate cu recupero- 
reo o 3 tone de cupru, ale or
ganizațiilor nr. 5 și 6, core au 
readus în circuitul economic 
cca. 30 tone de fier vechi. Toa
te acestea au 
prilejuri pentru 
spiritului __
ziasmului unor tineri 
Rădulea, Ion Deooncă,

voluntar pa- 
scop inde- 

sfirșitul lunii 
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economic o- 
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I 580, ade-
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co loan 
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pentru plantările 
de primăvară

CHEMARE 
la întrecere a Exploatării miniere lupeni 

către toate colectivele de muncă 
din unitățile miniere

întregul nostru popor, sub conducerea Încer
cată a Partidului Comunist Român, este angajat 
plenar în vasta operă de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. In această ac 
tivilntc creatoare, minorii —- detașament de nă
dejde al clasei muncitoare din România — sini 
chemați să aducă un aport deosebit la valorifi
carea cît mal deplină a bogățiilor subsolului, 
contribuind prin aceasta la creșterea putorii c- 
conomicc a țării și a bunăstării poporului.

Colectivul minei Lupeni, în frunte cu organi 
zația sa de partid, a încheiat primul an al cinci
nalului 1971—1975 — etapă importantă in pro
cesul istoric de edificare a societății socialiste — 
cu succese deosebite in toate domeniile de ac
tivitate, îndeplinindu-și exemplar sarcinile de 
plan. Mina Lupeni, în anul 1971 a depășit valoa
rea producției globale și marfă cu 11,5 milioane 
lei, respectiv cu 9,4 milioane Ici. Au fost ex
trase și livrate peste prevederile planului ■<< i)00 
tone cărbune cocsificabil, mal ales pc seama de
pășirii cu 3,7 la sulă a productivității muncii. 
Datorită producției suplimentare, îmbunătățirii 
tehnologiilor dc exploatare și a Organizării pro
ducției, reducerii cheltuielilor materiale și a 
cheltuielilor generale ale unității au fost obținute 
beneficii peste plan în valoare dc 1 250 000 Ici. 
Pentru asigurarea continuității și dezvoltării pro
ducției în anul 1972 și in perspectivă, au fost 
puse în funcțiune mijloace fixe în valoare de 
peste 72 milioane lei .

In centrul atenției întregului colectiv a stat 
preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor, în care scop au fost execu
tate lucrări dc tehnica securității muncii, venti
lație, procurare de echipament și alte acțiuni 
dc protecția muncii în valoare de peste 8 mi
lioane lei.

Un eveniment cu toiul deosebit în viața explo
atării miniere Lupeni, primit cu entuziasm și 
profundă recunoștință, l-a constituit aplicarea, 
începînd cu luna decembrie 1971, a hotărîrii con
ducerii de partid și de stat privind reducerea 
programului de lucru la 6 ore pe zi pentru ac
tivitatea din subteran.

Continuînd tradițiile înaintașilor acestui vechi 
centru minier al țării, leagăn al luptelor revolu
ționare și al unor mari înfăptuiri în anii puterii 
socialiste, noi, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii minei Lupeni sîntem hotărîți să obținem noi 
victorii în lupta pentru mai mult cărbune, ca 
și în cei 4 ani anteriori cînd ne-am situat în 
fruntea întrecerii între unitățile ramurii.

Făcîndu-se ecoul hotărîrii comuniștilor, a tu
turor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
a celorlalți salariați, adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la Exploatarea 
minieră Lupeni. cheamă la întrecere unitățile 
din industria extractivă a substanțelor minerale 
solide, de pe întreg cuprinsul țării, pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor economice și so
ciale pe anul 1972.

însuflețiți d, mărețele obiective stabilite de 
Congresul , 1 X-lea al partidului și de programul 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, ne angajăm ca prin perfecționarea 
continuă a activității, folosirea intensivă a capa
cităților dc producție, gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și ridicare pe o treaptă superioară a 
muncii politico-educative, să realizăm următoa
rele obiective :

© Depășirea planului producției globale cu 
3 880 mii Ici și a producției marfă cu 3 780 mii 
lei.

@ Extragerea peste plan a 20 000 tone cărbune 
cocsificabil, depășindu-se astfel nivelul prevă-

t în documentațiile tehnice aprobate cu 100 000

Cu toate că mercurul termome
trelor nu urca prea des peste zero 
grade, personalul serei I.G.G din 
Aeroport se pregătește intens pen
tru începerea plantărilor dc pri
măvara cu arbori și arbuști în par
curile și zonele verzi din cartie
rele municipiului Petroșani.

acest scop, s-a asigurat matc- 
omicol necesar : 2 200 bu- 

iferite specii. 7 CCO

bucăți arbuști pentru gard viu, 400 
bucăți trandafiri cu trunchi înalt 
care se vor planta la 
nii februarie. Pentru 
cartierul Aeroport sc 
gropi săpate încă din 
inînd ca, prin munca r 
cetățenilor, numărul lor să crească 
substanțial, asigurindu-se astfel plan
tarea întregului material existent în 
seră.

sfirșiiul lu- 
aceasta, în 

află 1 500 
toamnă, ur- 
patrioiică a

(Continuare

mun-
la toate genurile

Tr. MULLEK

nologia de lucru... din partea 
brigăzilor și a maiștrilor mineri. 
(Amintim că au fost sancționați 
in acest sens, Traian Jacotă, 
Ilie Coroi. Avram Pătrui, Con
stantin Bâlașa, de la sectorul 
III ; menționăm, totodată, că 
nici in prezent conducerea sec-

fost respectate in totalitate de 
către colectivele de muncă, de 
către conducerile sectoarelor, 
creindu-sc o dereglare in pro
cesul complex de producție... 
(s.n.) Ca urmare, în luna de
cembrie, productivitatea 
cii a scăzut 
de lucrări..."

In vctlorea electrificării drumului dc fier, Șantierul 71 
construcții căi ferate Petroșani execută printre alte obiective 
și tunelul Bănița — tunel la care sc înlocuiește complet 
susținerea lemnoasă prin metoda scutului metalic.

FOTO Ion LICIU

lei

Adunări 
generale 

ale oamenilor 
muncii din 

întreprinderi

torului IV și unii maiștri de 
aici nu se preocupă de execu
tarea corectă a operațiunilor 
respective — n-n.). Nu s-au ma
nifestat o suficientă insistența 
și exigența dorită pentru res
pectarea indicațiilor date și 
pentru definitivarea tehnologi
ei de lucru la frontale, atât din 
partea conducerilor sectoarelor, 
a serviciului tehnologic, cît și 
din partea conducerii minei...: 
organizarea insuficientă a acti
vității de întreținere .și repara
re a echipamentului de susține
re, fapt pentru care se fac vi- 
novați maiștri mecanici, și 
chiar mecanicul șef... : numeroa
sele defecțiuni mecanice semna
late la transportoare care se 
datoresc, mai ales, unor revizii 
și întrețineri necorespunzătoa- 
re... Măsurile prevăzute in scopul 
trecerii la noul program de lu
cru in schimburi de 6 orc în 
subteran s-au dovedit insufici 
ente și cele care s-au luat n-a"

Neacșu, loan Olaru, Cornel Bo- 
loloi, Nicolae Opriș, loan Cio
chină ș. a.

Au fost desfășurate și o serie 
de activități cu caracter edu
cativ, printre care menționăm 
informările prezentate de către 
secretarul organizației U.T.C. 
nr. 1 Ion Tilea referitor la sem
nificația actului Unirii Princi
patelor Române.precum și dez
baterile ce au avut loc in mai 
multe organizații pe teme des
prinse din normele etice de 
comportare în societate.

B. MIHAI

Inițiativele 
elevilor

Semicentenarul U.T.C. este 
intimpinot de uteciștii Liceului 
de cultură generală din Uricani 
cu mult entuziasm. Elevii cla

sei a Xll-a au lansat o chema
re colegilor cu următoarele o- 
biective :
• nici o notă la purtare sub

10 ;
nici un corigent la sfir- 

trimestrului II ;
să venim in sprijinul pă- 

prin efectuarea 
unui număr de 50 mii ore de 
muncă voluntor-potriotică 

E.M. Uricani ;
Q să ne amenajăm cea 

frumoasă clasă.
După ce chemarea a 

popularizată in școolă, s-a 
bilit ca săptăminal să fie 
șați elevii amenințați cu cori- 
gență, dar și aceia care au 
obținut rezultate frumoase Io 
invățătură și la acțiunile orga
nizate. Cu sprijinul Comitetului 
orășenesc U.T.C. și al condu
cerii E.M. Uricani, s-o organi- 
zot prima acțiune la care au 
participat mulți tineri entuziaști. 

S-au efectuat 500 de ore 
muncă voluntor-potrotică 
sectoarele de suprafață 
E.M. Uricani, aducindu-se 
aport nemijlocit Io procesul 
producție.

Prof. Matei UZUN
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EXAMINAREA $1 REZOLVAREA 
A CERERILOR SI SESIZĂRILOR>

în atenția comitetului executiv

Ing. Traian BLAJ 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

al municipiului Petroșani

Se cunoaște faptul că drep
tul de petiționare al cetățenilor 
este garantat prin Constituția 
țării noastre și el se exercită 
prin cereri, reclamații, sesizări 
și propuneri adresate organelor 
puterii și administrației de stat, 
organelor judecătorești, procu
raturii. instituțiilor, întreprin
derilor, tuturor organizațiilor 
economice de stat.

Obligativitatea de a se orga
niza și asigura prin aparatul 
de specialitate primirea, exa
minarea și rezolvarea cererilor 
și sesizărilor adresate de cetă
țeni, precum și comunicarea 
rezolvării ce li s-a dat, consti
tuie o normă stabilită prin le
ge, de la caro nu poate face 
excepție nimeni.

Pornind de la necesitatea o- 
biectivă, a traducerii în viață a 
indicațiilor partidului nostru, 
privind obligațiile de soluționa
re a cererilor .și sesizărilor pre
văzute în hotârîrea Secretaria
tului C.C. al P.C.R. și Decretul 
534/1966 cu privire la primirea, 
examinarea și rezolvarea cere
rilor, reclamațiilor, sesizărilor 
și propunerilor cetățenilor, Co
mitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani, a luat o serie de măsuri 
energice pentru respectarea și 
aplicarea acestor indicații și 
norme ale legislației în vigoare 
de către toate organele locale 
de stat, orășenești și comunale, 
de către întreprinderile econo
mice subordonate și unitățile 
comerciale.

Pentru îmbunătățirea radica
lă a activității de rezolvare a 
problemelor ridicate de cetățeni 
prin scrisori și audiențe, comi
tetul executiv a avut în vedere 
în primul rînd cunoașterea de 
către toți factorii a legislației 
în vigoare.

Sub îndrumarea Comitetului 
municipal de pari id, Comite-

tul executiv a desfășurat și con
tinuă să desfășoare o susținută 
muncă politică și educativă 
pentru crearea unui climat ca
re să permită rezolvarea ope
rativă și cu maximum de efici
ență a problemelor ridicate dc 
oamenii muncii, pentru cultiva
rea unei atitudini de respect și 
considerație față de cetățeni.

Pornind de la aceste princi
pii, comitetul executiv și-a a- 
șumat responsabilitățile organi
zatorice avînd în centrul preo
cupărilor sale raporturile cu 
masele de cetățeni, dctcrminînd 
în același timp climatul de re
ceptivitate și solicitudine față 
dc cerințele acestora.

In acest sens, la nivelul mu
nicipiului, s-au format comisii
— sub directa îndrumare a Co
mitetului municipal de partid
— cu sarcina precisă de a 
rezolva operativ și competent 
cele mai frecvente probleme ri
dicate dc cetățeni. Această ini
țiativă, dovedindu-și utilitatea 
și importanța, a fost adoptată 
de toate comitetele executive 
ale consiliilor populare orășe
nești și comunale din Valea 
Jiului.

Pentru cunoașterea unor situ
ații deosebite, ridicate în scri
sorile adresate, biroul perma
nent al comitetului executiv, es
te informat lunâr, slabilindu-se 
măsuri concrete și imediate 
pentru remedierea anumitor de
ficiențe semnalate.

In centrul atenției comitetu
lui executiv, a stat și îmbunătă
țirea activității întreprinderilor 
prestatoare de servicii, în ceea 
ce privește promptitudinea in
tervențiilor, acolo unde se ma
nifestă neajunsuri.

Poate fi evidențiată ai< i ini
țiativa colectivului dc conduce
re al I.G.L. Petroșani, cure 
și-a stabilit un sistem informa
țional, cu ajutorul căruia se pot

cunoaște, într-un timp foarte 
scurt, deficiențele și avariile 
provocate la imobilele ce le au 
în întreținere, reduc!ndu-se as
tei perioada de intervenție.

Spiritul responsabil cu care 
se lucrează astăzi în domeniul 
rezolvării cererilor și rcclama- 
țiilor, este argumentat, credem 
noi, cu prisosință, dacă vom a- 
răta că în anul 1971 la Consi
liul popular al municipiului Pe
troșani, din cele 592 sesizări și 
reclamații adresate comitetului 
executiv au fost rezolvate în 
mod favorabil 47G.

In cursul anului trecut au fost 
înregistrate la Consiliul popu
lar municipal 4 905 cereri, din 
care, comitetul executiv a re
zolvat favorabil 3793. Ca și în

(Continuare in pag. a 3-a)

Ni se intimplă, deseori, să 
trecem nepăsători pc lingă 
lucruri obișnuite, care ascund 
insă profunde tîlcuri. Citeo- 
dată, aceleași lucruri — pri
vite, insă, cu alți ochi — ne 
fac să exclamăm ca Arhime- 
de sau ca Ciclu Solomonescu : 
EVR1KA ! Așa cum am excla
mat și eu, intr-o seară dc 
sfirșit de decembrie abia 
trecut. Numai că „necunoscu
ta" din ecuația care mă preo
cupase cindva și care mi-a 
smuls cunoscutul chiot de 
bucurie al descoperirii nu arc 
nimic comun cu legea arhi- 
mediană a greutății specifice 
a corpurilor și nici cu ecua
ția iubirii din șlagărul lui 
Gelu Solomonescu : „Necu
noscuta" mea aparținea unei 
alte ecuații — cea mai tul
burătoare dintre toate : a fe
rici rii.

Și cum zic, in acea seară 
dc sfirșit de decembrie, la 
capătul unei plimbări Urzii, 
m-arn pomenit la intrarea ce
lui mai tinăr și periferic car
tier al orașului — AERO
PORT.

@ Creșterea productivității muncii, peste sar
cina de plan, cu 20 kg/post la productivitatea 
fizică și cu 965 lei pe salariat la productivitatea 
valorică.

Q reducerea conținutului dc cenușă a cărbu
nelui extras cu 0,1 puncte, prin îmbunătățirea 
tehnologiei la fronturile de lucru.

Creșterea vitezelor de avansare cu 30,9 la 
sută la abataje frontale și cu 5,4 la sută Ia lu
crările miniere de pregătire, față de realizările 
anului 1971.
• Extinderea metodelor noi dc exploatare cu 

productivitate ridicată și a unor metode moder-

nc și economice dc susținere in subteran, prin 
aceasta obținindu-se depășirea cu 14 000 tone 
cărbune a producției planificate cu susținerii 
metalică și cu 6 000 tone la tăierea mecanizată. 
Dc asemenea, prin exploatarea rațională a com
plexelor de mecanizare, sc va realiza creșterea 
cu 100 la sută a producției pe utilaj.
• Inibunălâțirc-.i un. zării Io .ului dc timp 

cu 0.5 la sută prin întărirea ordinii, disciplinei 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
• Reducerea consumului de materiale prin fo

losirea înlocuitorilor, îmbunătățirea tehnologiilor 
dc exploatare și raționalizarea consumului de 
energie cu :

— 760 mc. material lemnos.
— 200 tone metal.
— 380 000 KWh energie electrică.

• Reducerea cu 4 lei n cheltuielilor planifi
cate la 1 000 lei producție marfă, reprezentind o 
economie suplimentară do 1 422 mii Ici.
• Realizarea unui beneficiu suplimentar dc 

1 865 mii lei.
• La activitatea dc investiții sc va realiza o 

economic de 200 inii Ici peste sarcina de redu
cere a cheltuielilor dc deviz.
• Punerea in funcțiune cu 15 zile înainte de 

termenul planificat a complexului de lucrări de 
la puțul centru și cu 60 zile a galeriei direcțio
nale din str. 3, bloc IV. oriz. 400, lucrări dc o 
importanță deosebită pentru asigurarea continui
tății și dezvoltării in perspectivă a producției.
• Creșterea producției globale la I 1100 

fonduri fixe cu 4,5 Ici.
® Pentru creșterea gradului dc pregătire teh- 

nico-profcsională, sc vor organiza cursuri pen
tru calificarea a 170 mineri și ajutori mineri, 
25 vulcanizatori pentru subteran, 50 lăcătuși și 
electricieni de mină și se vor organiza formele 
de perfecționare a pregătirii profesionale pentru 
1 000 salariați.
. ® V.r’n. "Hhunătățirea activității m- invenții, 
inovații și raționalizări și reducerea timpului de 
aplicare a acestora vor crește economiile postcal- 
culatc cu 10 la sută față de realizările anului 
1971. Fiecare cadru tehnic-inginercsc va contri
bui la rezolvarea cel puțin a unei probleme 
tehnice și organizatorice, in afara sarcinilor de 
serviciu, in scopul îmbunătățirii organizării pro
ducției și a muncii.

© In vederea îmbunătățirii condițiilor de lu
cru și de viață, se va extinde metoda degazârii 
panourilor cc urmează a fi exploatate, umecta- 
rea în zăcămînt, ventilația cu utilaje clcctro- 
pneumaticc, se vor dota cu metanometre toți șe
fii dc echipă de la locurile de muncă produc
tive și se va da în funcțiune o sală pen'ru apelul 
muncitorilor.

© Se vor efectua 25 000 ore de muncă pa
triotică pentru amenajarea de zone verzi, între
ținerea bazelor sportive, întreținerea galeriilor 
de acces și colectarea a 350 tone fier vechi.

Nc exprimăm convingerea că toate unitățile 
din ramura extractivă a substanțelor minerale 
utile solide, vor răspunde cu însuflețire la aceas
tă chemare, demonstrînd hotărirea neabătută de 
a transpune în viață politica partidului, de dez
voltare ascendentă a societății noastre socialiste, 
de creștere a nivelului de trai material și cultu
ral al întregului popor.

Angajamentele ce ni le asumăm exprimă în
crederea noastră în politica internă și externă 
a partidului, hotărirea de a ne consacra tonte 
forțele și capacitatea noastră de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor istorice 
trasate de cel de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Comitetul de partid 
Ioan RACZEK

Comitetul oamenilor muncii 
Ing. Dumitru POPEANAȘ

Comitetul sindicatului 
Constantin NASTASE

Comitetul U. T. C. 
Petru PALIVAN

„Qo-țdii chită 
piiiuid țuu<ti(Lid“
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Duminică dimineața, la Casa 
de cultură din Petroșani, a avut 
loc faza municipală a concursu
lui coral „Copiii cîntă patria și 
partidul" la care au participat 
11 coruri ale pionierilor și șco
larilor din Valea Jiului. Faza a 
fost închinară apropiatului jubi
leu al semicentenarului U.T.C. 
Concursul, desfășurindu-se pe 
grupe de vîrstă, a reunit, la cla
sele 1—IV, corurile școlilor nr. 
4 l iilcan, nr. 6 Petroșani, al 
școlii din Aninoasa, al Casei de 
copii Uricani, ale școlilor nr. 1 
Petrila și nr. 2 Lupeni, iar la 
clasele V—Vili, corurile școlilor 
nr. 5 Petroșani, nr. 5 Petrila, li
ceelor I ulcan și Uricani și școlii 
generale nr. 6 Lupeni.

Priveam, din șosea, poli
cromia de vitraliu a acestui 
peisaj citadin, pictată parcă 
de un penel vrăjit, muiat in 
aur și in argint topit. Pe fe
restre deschise se rostogoleau 
fripturi de melodii, dialoguri 
vesele și risete cu zgomot de 
petardă. Cu nasul turtit de 
geam, o codană — ceva mai 
tinără decit cartierul — zim- 
bea unui gind, scrutind in ea

Juriul, din care au făcut parte 
■specialiști, condus de I. Muntea- 
nu, profesor la Liceul pedagogic 
Deva a decernat cu multă com
petență premiile. De notat că al 
doilea juriu, al copiilor, a apre
ciat aceleași coruri acordind se
parat mențiuni. Astfel, la cla
sele I—IV, locul I a fost ocupat 
de corul școlii din Aninoasa, iar 
la clasele V—VIII de cel al șco
lii generale nr. 5 Pctrila. Locu
rile 11 și III au fost acordate 
școlilor nr. 5 Petroșani și nr. 6 
Lupeni (clasele 1'—VIIL) și șco
lilor nr. 4 Vulcan și nr. 6 Pe
troșani (clasele 1—IV).

In cadrul concursului, fiecare 
cor a prezentat 4 cîntece, din ca
re două la alegere. Deși a dat

dovada de o prezență discipli
nată, sensibilă, o bună interpre
tare, corul Casei de copii Uri
cani nu a ocupat nici un loc ti
vind un repertoriu neselecționat 
cu grijă. In afara concursului, 
pentru prima oară în municipiu, 
a fost prezentat corul de cameră 
al Casei pionierilor din Vulcan, 
care a demonstrat că nu există 
dificil, atunci cînd un colectiv 
își propune ceva.

La concurs a asistat tov. Virgil 
Radulian, adjunct al ministrului 
învățămîntului, președintele Con
siliului Național al Organizației 
pionierilor din Republica Socia
listă România.

Ș
ȘI

leșuri noi — cu ani in ur
mă...

...La început, a fost doar 
cimpul și floarea lui cea mai 
efemeră : păpădia. Apoi, tăvă
lugul le-a transformat într-un 
loc de popas pentru păsările 
de nichel (ale omului veșnic 
grăbit) — un mic aeroport. 
Dar nu pentru mult timp. 
Foamea de locuințe a făcut 
din această haltă o. văzduhu-

Sensul fericirii
cine știe ce zări de cocori 
albaștri. Zimbet de fată fă
ră griji...

O senzație catifelată, de 
caldă intimitate, optimism to
nic și BUCURIA DE A 
TRĂI respirau din fiecare 
fragment de viață al acestui 
peisaj citadin. Și in fața unor 
„minuni" pe care le mai pri
visem și altădată, dar cu alți 
ochi, gindurile mele s-au în
tors — în căutarea de ințe-

lui, pentru început, un cartier 
plăpind, apoi, cu timpul, pe 
măsură ce creștea in „talie", 
înfățișarea acestuia căpăta 
culori de pastel. Azi, este 
un micro-oraș modern, cu 
aere de cochetă, ce-și caută 
chipul in oglindă, tot mai 
des, pe măsură ce crește. Și 
crește, crește mereu...

...Dar oamenii acestei așe
zări ? Cindva, agricultori, azi

mineri și constructori, cei mai 
mulți dintre ei 
prima generație cu baie in 
casă. Unii abia t ~ ZJ___ :
lampa de gaz cu feștilă; al
ții nu călcaseră niciodată pe 
o dușumea de parchet, decit 
poate, ca slugi in casele celor 
cc huzureau furindu-le piinea 
de la gură. La alte binefaceri 
ale tehnicii, pe care azi le in- 
tilncști in atitea casc — nu 
îndrăzneau nici măcar să 
viseze...

Ca salturi in civilizație a 
obidiților de ieri! Ce specta
culoasă emancipare și ce me
tamorfoze cu valoare de sim
bol.

...Acum înțelegeam mai bi
ne de ce eîm belul fetei cu 
nasul turtit de geamul feres
trei, era zimbetul fetei fără 
griji. Fără bucuria prezentu
lui și certitudinea viitorului, 
mai zimbea ea, oare, gindu-

reprezintă

părăsiseră i

tI
i
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i

(Continuare in pag. a 3-a)
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MINERUL LUPENI
nu renunță la lupta pentru supremația seriei

început dc februarie, pe sta
dionul „Minerul* din Lupeni. 
Un soare -cu dinți" își trimite 
zadarnic Vazele binefăcătoare 
prin gerul dimineții, a cărui tă
rie, n-o putea însă înmuin...

Fotbaliștii divizionarei C din 
Lupeni, prezenti la antrena
ment. cu chipurile îmbujorate 
de atîta alergătură pe terenul 
acoperit cu un strat subțire de 
zâpadâ. cc scirțiia straniu sub 
crampoanele ghetelor, se părea 
că-’ ignoră cu desâvîrșire. Ii 
urmăream cu atenție, în timp 
cc erau prinși într-o disputată 
„miuță*. Pe fețele crispate de 
efort citeam o mare poftă de 
joc. amplificată — dacă nu 
chiar determinată de dorința 
— mărturisită ulterior — de a 
obține Ia finele campionatului 
mult scontatul titlu de lider al 
seriei. Acest fapt îi va permite 
echipei cîștigătoare să participe 
Jn acel examen sportiv al dis
cernerii valorice, care este -ba
ra iul’ — examen la care, desi
gur. nota de «promovare* în 
d vjzia secundă a fotbalului ro
mânesc este firesc s-o obțină 
cei mai buni dintre cei buni...

Dar. de la deziderat Și pînă 
la transpunerea lui faptică, dru
mul este presărat cu multe ob
stacole (meciuri), nu tocmai u- 
șoare O anticipație cu privire 
la ocupanta locului I nu ar a- 
vea deocamdată substanță, lip- 
sindu-i chiar și acel grăunte i- 
nițial de certitudine, indispen
sabil unei argumentări cît de 
cît convingătoare. Or, cum se 
mai constată uneori, ciudatul 
hazard se .asociază" și cu -ro
tunjimea mingii—

Dar să aflăm, pentru dumnea
voastră, cum întâmpină acest 
retur de campionat și cum se 
pregătește pentru acerba înfrun
tare care-o așteaptă, echipa Mi
nerul I-upeni, ia cîrma căruia 
se află maestrul emerit al spoi
tului Gheorghe Băcut.

— Ineepind cu data de 14 ia
nuarie 3-c. am inaugurat scria
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„CĂLDURĂ"
Numeroși amatori ai sporturilor de iarnă care, duminică 

dc duminică, înfruntă gerul sau lapovița, au făcut, în înde
lungata lor activitate dc turiști convinși, o anume constatare 
cc contrazice conținutul buletinelor meteorologice. In (imp 
ce jos, in oraș — afirmă ei — frigul te gonește de pe stradă 
in case, sus pe pirtiile masivului Paring, la cota 1 60<>. s-au 
chiar mai sus, nu întilnești nici gerul ascuțit, nici vintul as
pru care-ți crispează fața. Și totuși, buletinele meteo descriu 
o situație inversă. Care să fie explicația? PASIUNEA? 
MIȘCAREA continuă a sportivului in aerul ozonificat din 
apropierea frumoaselor păduri de brazi ?

Constatarea a fost repetată, și ne-a fost transmisă ca 
un CE care-și menține valabilitatea și pentru duminica tre
cută : in oraș a fost mai frig dorit pe munte, unde zăpada, 
aerul. întreaga atmosferă montană au întregit cadrul prielnic 
unei utile destinderi, a unei meritate recrecri după o șăptă- 
inină de muncă. Pe pirtiile de zăpadă, puținii schiori care 
nu-și dezmint pasiunea pentru acest sport al curajului, s-au 
zbenguit in voie, nestingheriți de nimeni — nici de organi
zatorii activităților de petrecere a timpului liber in cadrul 
montan, nici de factorii de specialitate care răspund (sau ar 
trebui să răspundă cu mai inultă căldură, cel puțin egală cu 
aicea ..teoretică" a masivului), de amenajarea turistică a 
Paringului prin construirea cel puțin a unei cabane pentru 
localnici, undeva la cota 1 6(10... I Ml ’CT AT A

primelor antrenamente (10 la 
număr), desfășurate zilnic, în 
scopul acomodării jucătorilor la 
efort și a reintrării lor in rit
mul obișnuit de joc — a ..spart 
gheața" Teodor Mihalache, an
trenorul secund al Minerului. 
In ziua dc 30 ianuarie, întregul 
lot dc jucători a fost supus nor
melor de control ale (estului 
Cooper, la care 95 Ia sută din 
efectiv a obținut calificativul 
foarte bine.

— Cu data de 30 ianuarie a 
iDceput cea de-a doua etapă a 
antrenamentelor echipei — a 
intervenit Ghcorghe Băcuț. Es
te perioada în care nc-am axat 
mai mult pe activitatea tehnică 
in sensul îmbunătățirii vitezei 
jucătorilor, măririi detentei, ri
dicării nivelului execuțiilor teh
nice, desfășurării jocului cu 
mingea. Debutul jocurilor pre
gătitoare — care au menirea 
omogenizării echipei — va fi 
consemnat la 13 februarie, dată 
după care vom primi replica 
unor echipe de județ, de divizia 
C („Victoria* Călan) și, în func
ție de tăria antrenamentelor, 
pe cea a Jiului tineret-rezerve, 
a Jiului-lot A. Aceste meciuri 
din perioada precompctițională 
vor constitui un veritabil mod 
de a verifica potențialul de 
luptă al echipei.

Obiectivul nostru va fi, in a- 
ceastă parte a campionatului, 
depășirea locului 3 și atingerea 
supremației seriei. Vom căuta 
să învățăm din carențele con
statate in comportarea noastră 
din tur, abordînd în continuare 
lupta cu și mai multă ardoare. 
Dorința noastră este, desigur, și 
dorința iubitorilor sportului-re- 
ge din orașul Lupeni. Facem a- 
pel, pe această cale. Ia toți su
porterii echipei Minerul ca la 
meciurile disputate de noi pe 
teren propriu să participe în 
număr cit mai mare, să încura
jeze loial echipa și in momen
tele grele ale evoluției sale.

Tenacele căpitan al echipei 

minerilor lupeneni. „Costică" 
Cotroază, solicitat de noi în- 
tr-un moment de ..respiro*. ne 
declara :

— Consider că echipa s-a <’- 
mogenizat îndeajuns. Și cred că 
a atins o valoare superioară fi
nilor precedenți. Aceste elemen
te îmi permit să afirm că șan
sele noastre de a ocupa locul I 
nu sînt cu nimic mai prejos de
ci! ale celorlalte contracandi
date. Vom lupta cu pasiune și 
dăruire pentru co dorința noas
tră — și desigur nu numai a 
noastră — să devină certitudi
ne.

In afara promovării a doi ti
neri talentați din echipa de ti
neret (Viorel Costici — ata-

• •••••

Primele meciuri de verificare
ale echipei Jiul

După o primă perioadă de re- 
acomodare la condițiile de efort 
sporit cerute dc dificila dispută 
a campionatului, după așa-nu- 
mitelc „preparative dc labora
tor" deci, echipa Jiul a intrat 
într-o nouă etapă pregătitoare 
— cea a primelor meciuri de 
verificare. „Sparing-partenerii" 
divizionarilor noștri A — aleși 
în ordinea crescîndă a valorii 
lor — au supus, după cum era 
de așteptat, la eforturi serioase 
pe Libardi, Georgescu și com
pania, scopul principal, al an
trenorului Eugen Iordache, ur
mărit în aceste jocuri (acumu
larea unor masive cantități dc 
„condiție fizică") fiind, în gene
re, atins.

Din dorința de a oferi cititori
lor noștri — avizi, ca întotdea
una, la început de nou sezon, 
de „senzații" — amănunte cu 
privire la stadiul pregătirii teh- 
nico-tactice a .feblețelor* lor, 
am avut o scurtă convorbire te-

In zilele dc â și 6 februarie 
1972, pe pîrtiile de la Păltiniș 
— Sibiu, s-a desfășurat etapa 
finală a campionatului național 
dc schi rezervat copiilor.

Dacă la edițiile anterioare, in
diferent că acestea au avut loc 
pe pîrtii cunoscute sau mai pu
țin cunoscute, schiorii Școlii 
sportive din Petroșani au cuce
rit cîte un titlu sau chiar două, 
iată că de data aceasta ei nu au 
mai reușit să intre în posesia 
nici unui titlu dc campion re
publican. Cel mai bun loc ocu
pat de această dată a fost acest 
.2“ cucerit de Vcrgilia Coman 
la categoria I, în clasamentul 
pe județe, reprezentanții noștri 
ocupind abia locul IV. Clasa
mentul ar fi putut arăta altfel 
dacă Iosif Krachtus, în care 
antrenoarea Virginia Peterfi își 
punea mari speranțe — nu ar 
fi căzut sau dacă s-ar fi evitat 
o descalificare. Fără aceste două 
.ghinioane"...

In ce privește comportarea 
celorlalți sportivi ai reprezen
tativelor noastre, merită subli
niată forma foarte bună a schi- 
oarei Dorina Pop care a ocupat 
locul 3 la categoria copiii III. 
Dintre băieți, s-au remarcat 
Francisc Nemeș, clasat pe locul 
6—7 la categoria copii 1, Mihai 
Mânu i Nicu Vasilc.

Staicu HALO!

Alofd se intunecose demult. 
Salbo luminilor se „trezise' onun- 
țind, parco, continuitoteo vieții. 
Frigul pătrunzător te indeomnă 
să-ți grăbești pașii înspre o ca
meră încălzită. Refugiul l-om gă
sit, moi mult in urmo unei inexpli
cabile curiozități, mai zilele tre
cute, intr-o solo din fosto clădire 
o liceului teoretic petroșănean. 
Ne-o otros, poote, door un ță
cănit ritmic ce se făceo auzit din 
oforă...

...O fostă solă de clasă, spați
oasă. Citevo mese pentru tenis 
stou așezate intr-o ordine perfec
tă. De o porte și de alta, cițiva 
prichindei „înarmați" cu palete 
„dirijează" cu dibăcie mingea mi
că de celuloid, străduindu-se fie
care să o lovească cu mai multă 
tărie, moi plasat, in așa fel in
cit „oponentul" să nu poată in
tercepta. Din cind in cind, o voce 
deja cunoscută, aceea o omului 
care de un deceniu și jumătote 
se „luptă" pentru cucerirea ga- 
Ioanelor de către handbalul pe
troșănean — profesorul Eugen 
Bartha — intervine cu indicațiile 
de rigoare : „corecteoză forhen- 
dul..." „atenție Ic mingea lungă 

< ant și Alexandru Munteanu 
mijlocaș), lotul echipei Minerul 
i rămas neschimbat : Șarpe, Pu
rice — Polgar. Aruncuteanu, 
Kelemen, Burdangiu, Rus — 
Șvedak, Szilagy, Mossonyi — 
Panaitcscu, Donciu, Cotroază, 
Lucuța, Mitu. David, Moldovan. 
Tugearu.

Poate că un interes mai susți
nut, un ajutor mai substanțial 
din partea conducerii Asociați
ei sportive Minerul Lupeni. 
prin secția dc fotbal a acesteia, 
va fi de bun augur pentru fot
balul lupenean, în vădita lui 
dorință de afirmare pe treptele 
valorice superioare ale fotbalu
lui românesc.

Ionel ȚABREA

lefonică cu tov. loan Karpinccz, 
director în Centrala cărbunelui 
Petroșani, președintele C.S. Jiu).

Și iată cc-am aflat:
— Spuneți-ne, vă rugăm, to

varășe director, unde-a jucat 
Jiul joi, scorul și cum s-a .miș
cat" echipa ?

— La Brad. Cu „Aurul". Me
ciul s-a disputat, după cum am 
fost informat de către conduce
rea tehnică a echipei, pe un 
teren cu totul necorespunzător. 
Din punctul de vedere al efor
tului, terenul a solicitat o pre
gătire fizică superioară. Doar 
din acest unghi privit, meciul 
a satisfăcut. Scorul nu are prea 
mare importanță. Mai ales că 
arbitrajul a fost sub orice nivel. 
Totuși puteți să-l comunicați 
1—1.

— Duminică ?
— Duminică, echipa s-a de

plasat la Hunedoara. Meciul cu 
Corvinul a întrunit sufragiile 
publicului. A fost o partidă plă
cută, antrenantă. .Ai noștri" au 

^jucat mai bine, mai „legat" in 
partea a doua a întîlnirii cind. 
de altfel, au și marcat unicul 
gol...

— Cine-i autorul ?
— Mulțescu, in minutul 90.
— Comunicați-ne, dacă vreți, 

și formula de echipă utilizată.
— Marincan (Rus) — Georges

cu (Mihai Marian), Georgevici, 
Stocker, Tonca (Matei Popescu) 
— Libardi, Dodu (Cotormani) — 
Urmeș (Făgaș), Făgaș (Stoian), 
Mulțescu, Naidin.

— Ce „zice" antrenorul Eugen 
Iordache ?

— Pentru perioada actuală, e 
mulțumit de forma echipei. Bi
neînțeles, mai sînt încă de adus 
„corecturi" mai mari sau mai 
mici, formulei „teamului* prin
cipal. Cu timpul, se vor rezolva 
toate...

V. TEODORESCU

pe rever"......bine Nicușor, la lo
vitură de surpriză..." Termeni au
ziți, moi de mult sau moi curind, 
unii din ei, in transmisiile televi
zate ale meciurilor de tenis de 
cimp. Termeni pe care-i reintilnim 

Printre cei ce descifrează tainele tenisului dejmasă...
aici „reduși la scară". Ne sur
prinde dibăcia lui Nicolae Ră
dici sau a lui Eugen Enescu, dă
ruirea lui Wilhelm Pop. Florin 
Roșu și Atilo Nagy, seriozitatea 
precoce a lui Romeo Burlacu și 
Andrei Loszlo... Adversarii se shim- 
bă între ei : „Este momentul 
să-mi schimb toctico, încearcă sâ 
ne convingă cu o surprinzătoaie 
seriozitote micuțul Florin Roșu. 
„Știți nene, eu nu am numai 10 
ani, co și prietenii mei de aici, 
dar imi place tore mult ping-pon- 
gul. Acuma ii bat pe toți din car-

eu

în

Nicolae LOBONȚ

azi vi l

mai poate /< 
mă ..aruncă"

FLORIAN CONSTANTIN
Cu aproape un an și jumătate 

în urmă, pc culoarele Institutului 
dc mine din Petroșani, pășea ti
mid un tinerel foarte înalt, sub
țirel ca un lujer de păpădie. Răs
foia, in grabă, filele unui caiet 
pe care erau notate o puzderie 
dc formule, într-o îmbinare logi
că a cifrelor și literelor. Erau cli
pele premergătoare ultimului „hop" 
al examenelor dc admitere în fa
cultate...

Au trecut dc atunci 3 semestre 
universitare. Același tinăr aleargă 
grăbit înspre sala dc lectură...

— Dch ! Trebuie să mă pregă
tesc temeinic. Anul trecut am ob
ținut o medic generală dc aproape 
9. Acum doresc sa o depășesc. îmi 
mersese bine și la început, luasem 
cinci note dc 10, dar am scrin- 
tit-o la... desen.

Mă întrebam, în aceeași vară a 
lui 70, dacă nu cumva „lunga
nul" nu este o nouă achiziție a 
profesorului T. Szilagy, pentru c- 
chipa sa dc baschet. Veni însă răs
punsul prompt al unui suporter 
al clubului universitar, pus la 
„punct" cu... ultimele știri ale zi
lei : „e rugbist băiatul".

Au trecut cîteva săptămîni. Flo
rian Constantin, tinerelul înalt și 
subțire pc carc-i văzusem pentru 
prima oară în febra unui mare c- 
xamen al vieții. Debutează în XV- 
le petroșănean, în meciul cu 
„Constructorul". „Se părea că am 
prins echipa. Dar a urmat cea mai 
neplăcută amintire din scurta mea 
carieră dc rugbist : categorica în- 
frîngerc a echipei noastre (3—14) 
in jocul cu Agronomia, la Cluj. 
Băieții au uitat destul dc repede 
eșecul de pc malurile Someșului"...

— Dar debutantul Constantin ?
— Mult mai greu. Sau aproape 

deloc. A fost jocul in urma că
ruia am cunoscut un prelungit 
„surghiun" pe banca rezervelor.

— Pregătindu-tc cu conștiincio
zitate, ai revenit însă.

— Da. In retur de abia, și tot 
intr-o întîlnire cu studenții clu
jeni. De data aceasta, am cîștigat 
noi. Imediat am primit vizita co
legilor din Timișoara. Deși am pă

tier". Apoi, ochii copilăroși mi
mează semnul scuzei, retrăgindu- 
se înspre „suprafațo" de joc.

Profit de bunăvoința gazdei și 
îndrăznesc o „spiona" citevo mi
nute pregătirile „performerilor".

numea „este un pachet de nervi". 
Un pachet de nervi core degajă 
ambiție, am spune noi, un pa
chet ol cărui omboloj il constitu
ie un formidobil talent. Mingile 
rapide ole micuței Eva Ferenczi

secția de junioare a Școlii spor
tive din Petroșani. Cu cîteva săp- 
tămini in urmă, echipa pe care 
acum o avem in față, cîștigo la 
Hunedoara dreptul de o partici
pa la competiția celor mai bune 
tecfmuri de junioare din țară - 
divizia națională. Urmăream cu 
atenție „nervul" Evei Ferenczi, o 
micuță, care, probabil, intorcin- 
du-se acasă, va reveni alături de 
păpușile sale pentru a se juca 
de-o „mămica și copilul". Are nu
mai 10 ani (neimpliniți), dar du
pă cum însăși antrenorul ei o de-

sint „rezolvate" cu promptitudine 
de Victoria Chinceșon (16 oni), 
recenta învingătoare a vicecampi- 
oanei europene de copii, Ligia 
Lupu. La masa alăturotă, un 
sparing — partener recepționează 
cu dificultate „loviturile" de „gra
ție" ale simpaticei Stela Gher- 
ghely.

— Ciți ani oi, Stela ?
— 15 și jumătate, ca și colega 

mea Adriana Tod.
— Joci de mult tenis de mosă ?

răsit terenul învinși (9—//), 
am reușit cel mai „mare" joc.

— Putem pune acest meci 
antiteză cu prima insatisfacție ?

— Intr-o oarecare măsură, da. 
Ceea ce m-a copleșit a fost insă 
festivitatea organizată de colegii 
noștri din amfiteatre în urma ul
timului meci, cu Grivița Roșie, la 
București. Eram purtați pe brațe 
în acordurile 'îndrăgitului nostru 
„Gaudeamus”. Eram impresionat 
pînă la lacrimi..

— Accepți un salt, pentru cîteva 
minute, în trecutul tău ?

— De ce nu ? Să încep cu data 
și locul nașterii ? București, 1949.

— i\ nu, nu era absolut necesar. 
Primii pași în sport au fost fă- 
cttți la...

— ...centrul de copii al clubu
lui Steaua. La fotbal. Antrenor 
mi-a fost Catană, iar coleg de e- 
chipă Gigi Tătaru. împreună am 
debutat și Ia juniori. El înaintaș, 
eu fundaș central. Visam să ajung 
un Apolzan. Mă văzuse odată fos
tul internațional de baschet Andrei 
Fodor, pe atunci antrenor de bas
chet, tot la juniori și tot la clu
bul militar. Pînă in '67 am prac
ticat cu destul succes și acest sport. 
Eram trist că mă văzuseră prea 
lung pentru fotbal, dar fericit că 
eram, la numai 15—16 ani, titu
lar în divizia B, la AS.A. Sibiu, 
la baschet...

— Cum a decurs „logodna" cu 
balonul oval ?

— In 1967, într-o vacanță, mă 
dusesem pe „Olimpia". Maestrul 
Buzoianu mi-a propus, de cum m-a 
văzut, să vin la antrenamente. Plă- 
cîndu-mi riigbiul, dornic să revin 
in București, am acceptat de îndată 
„divorțul" cu baschetul și iată-mă 
„om" de linia a 111-a

— La Petroșani, veniseși parcă 
cu acordul „Grivițci Roșii" ?

— In ianuarie, 1969, Theodor 
Rădulescu mă aduce la „tineret", 
la acest club. Jucam aici cu Făl- 
cușanu, Rădulescu, Comunici. Peste 
numai un an. nea Viorel (Morarii) 
sesizând că titlul nu 
pierdut de ai noștri, 
in prima divizie, in țoiul cu Fa
rul Eram nespus de fericit că e-

vohiez alături de marile stele ale 
rugbiului romanesc Irimescu, Dră- 
gulescu și alții. Cam pe atunci 
l-am cunoscut și pe actualul meu 
prieten și coechipier. Dinu, pre
zent in timpul vacanțelor la an
trenamentele noastre. Inii aduc per
fect de bine aminte de prima noas
tră întîlnire : „Ai să ajungi mare, 
pușttule! De vei juca cu mine 
vreodată, voi fi primul care te 
■ a ajuta!" — îmi spunea acest 
idol al „uceniciei" mele în sportul 
balonului oval.

— S-a ținut dc cuvînt ?
— Dinu să nu se țină ? Vorbind 

despre ascensiunea mea, despre cei 
care m-au ajutat să ajung atit de 
sus, nu toi putea omite niciodată 
pe Theodor Rădulescu, pe tovară
șii din secția noastră de rugbi, pe 
Dinu și Talpă care îmi fac exce
lente „protejuri". De altfel o mare 
dorință a mea este de a mă re- 
întîlni, în același trio, în echip 
reprezentativă.

— Ai defecte ?
— Sînt convins
— D.tr calități ?
— Sper.
— Ai avut vreodată în fața ta 

jucători pe care doreai să-i co
piezi ?

— Sincer să /iu. da. Deși. în 
principiu, prefer originalitatea 
! ste vorba de celebrul internațio
nal Peter Stagg. Are 2,05 m, înăl
țime / Mi-au plăcut întotdeauna 
Le Droff. frații Spanghero și, 
era să uit, marele Danga. Din ța
ră, Dinu. Morarii, Demian, Dra- 
gomirescu.

— Dorești să mai adaugi
— Faptul că îmi place ... 

continuare fotbalul și baschetul, 
cel mai bun fotbalist — Dobrin. 
iar cel mai bun portar din (a 
— Stan, de la F. C. Argeș. N 
nu sînt deloc subiectiv, deși Sh 
îmi este... văr.

— Ai avut vreodată emo1 
cind ti văzut, în „came și oase", 
o marc personalitate a lumii spor
tive ?

— Chiar de mai multe ori.' 
Niciodată insă ca atunci cind 
l-am văzut pe Năstase. 
rege absolut al tenisului.

Azi,

£'•«/ -

Astăzi după-amiază, stadio
nul „Jiul" din Petroșani va 
prilejui spectatorilor din lo
calitate o primă reintîlnire 
cu favoriții lor. fotbaliștii 
divizionarei A, Jiul, intr-un 
meci de pregătire in com
pania divizionarei B. Corvi- 
nul Hunedoara.

— De un an și ceva, dar imi 
pare... loorte rău ?

— De ce anume ?
- Pentru că e atit de frumos 

incit merită să joci de la 2 ani.
— Crezi ?

Răspunsul fu înlocuit cu zimbe- 
tul adolescentin al aceleia care, 
poate se visează o urmoșă a Mă
riei Alexandru...

Timpul s-o scurs cu repeziciune. 
Lotul „reunit" efectuează o ulti
mă repriză de condiție fizică. 
Braț la braț, „divizionarele" și 
puștii se intrec in executarea e- 
xercițiilor „dirijate" de antrenor : 
„Fără asta nu merge, ne spunea 
prof. Eugen Bartha. Astăzi, pen
tru a ojunge undeva, trebuie să 
ai o condiție fizică formidabilă. 
Altfel, adio succese". Broboane 

Echipa 'le buchii 
pe gheață, .Prepa
ratorul" Lupani 
după un meci pe 
patinoarul din lo
calitate, împreuna 
cu unul din neo
bosit ii animatori 
ai acestui sport, 
V, Ardeleana.

Foto : 
Romulus REGENI

SCURTE
DUBLIN. — Numeroși specta

tori au urmărit la Dublin meciul 
internațional amical dc fotbal din
tre selecționatele ligii secunde din 
Irlanda și Italia. Jocul s-a indicia» 
cu un rezultat de egalitate : 1 — 1 
(1-1).

NEW YORK. — Tcnismcnii ro
mâni Ilie Năstase și Ion Tiriao 
s-au calificat în finala probei de 
dublu din cadrul turneului inter
național de la Kansas City. Ei au 
întrecut in semifinală cu 6—4, 
3—6, 7—6 cuplul chilian Fillo) — 
C ornejo și vor întîlni in finala pe
rechea spaniolă Manuel Orantcs — 
Andres Gimeno, învingătoare cu 
cu 6—3, 6—3 în fața cuplului 
Graebner (S.U.A.) — Franulovici 
(Iugoslavia).

In una din semifinalele probei 
dc simplu, jucătorul american Tom 
Edlefsen a dispus cu 6—7, 7—6, 
6—4 de francezul Pierre Barthes.

MUNCHEN. — La Hemsbach 
s-a disputat a doua întîlnire din
tre selecționatele olimpice dc bos 
ale R. F. a Germanici și Iugo
slaviei. Ca și la Hanovra, rezulta
tul a fost egal : 10—10. O mare 
surpriza a fost înregistrată la cat- 
ușoară, unde vest-gcrmanul Anton 
Habermaycr a dispus la puncte de 
cunoscutul internațional iugoslav 
Vujin.

MELBOURNE. — Aflate în tur
neu in Australia, echipele dc fot
bal Cruzeiro (Brazilia) și Slovan 
Bratislava s-au întîlnit intr-un meci 
demonstrații’ pe stadionul centra] 
din Melbourne. Victoria a icveni» 
cu scorul de 3—0 (1—-0) fotbaliș
tilor brazilieni, prin golurile înscri
se de Tostao, Lazaro și Mendes.

COPENHAGA. - Au luat sfîr- 
șit întrecerile turneului internațio
nal de tenis de la Copenhaga. In 
linala probei de simplu bărbați» 
danezul Jan Lcschly a dispus cu 
6—1, 11—9, 6—3 de sud-africa- 
nul Ray Moore.

Proba de dublu femei a fost cîș- 
tigată de perechea engleză Winnie 
Shaw — Joyce Williams învingă
toare cu 9—7, 6—3 în fața cuplu
lui suedez Ingrid Bentzer —/ Mar- 
garcth Strandbcrg.

BRUXELLES. — „Cupa campio
nilor europeni" la volei masculin a 
lost cîștigată de formația Zctor 
Brno. In finala tradiționalei compe
tiții. voleibaliștii cehoslovaci au în
vins» cu 3—1 (15—11. 13—15,
15—7, 15—5) echipa olandeza
Delta Amsterdam

In partida pentru locurile 3—4, 
Ruini Florența (Italia) a întrecu» 
oi scorul de 3—2 (3—15, 8—15, 
15—0. 15—9, 15—11) echipa Di
namo Tirana.

Reprezentativa de hochei pe ghea
ță a R. P. Chineze, aflată i« 
turneu în țara noastră pentru a 
participa la întrecerile grupei C a 
campionatului mondial (3 —11 mar
tie, In Miercurea Ciuc), iniîlnește 
astăzi și mtine pe patinoarul arti- 
li< 1 dc la Poiana Brașov, selec
ționata de tineret a României Du
pă aceste meciuri, la sfîrșîtul săp- 
tămînii (12 și 13 februarie), hc- 
chciștii din R. P. Chineză vor c- 
volua la București, unde, pc pati
noarul acoperit „23 August", vor 
disputa alte două partide. In pri
nt’ joc vor întîlni formația Ro
mâniei, iar în cel de-al doilea. •> 
selecționată dc tineret.

(Agerprcs)

ȘTIRI
mori de sudoare'scoldă fețele le- 
nismonilor... O oliniere pe-lectă, 
o comunicare și antrenamentul 
s-a terminat. Paletele, mingile, e- 
chipomentul, sînt rinduite cu gri
ja intr-un dulap uriaș in core 
liecore-și ore rezervotă o „căsu
ță". încercăm și un ultim „micro- 
interviu ol zilei". Interlocutor : 
Nicolae Rodiei, in virstă de nu
mai 10 oni.
- Ce-țf dorești tu, Nicule ?
- Să ajung așa de mare co... 

Năstase Io tenisul celălalt. De 
aia și muncesc atito I Imi dați vo
ie să vă întreb și eu ceva ?
- Cu plăcere...
— De ce nu există un Năstose 

al tenisului de mosă ?
— Poate, pentru că voi trebuie 

să fiți aceia. Te-ai gindit vreo
dată Io oslo ?

- Da, dor s-au gindit și alții 
care i-ați mai văzut astăzi, șl 
Mariuca Codrea și Dan Roșu și 
Csaba Bartha, băiatul lui lovară- 
șu‘ (n.n. antrenor) și Tiberiu 
Lucaci, și mulți olți copii din 
toată țara...

Luminile se sting. La revedere..,

L. Nicolae
t.
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Să asigurăm un climat de muncă rodnic, 
sănătos pentru valorificarea 

resurselor colectivului Ituturor
(Vr

Sint recunoscute și unele de
ficiențe care s-au vădit în ac
tivitatea depusă de comitetul 
oamenilor muncii : ... Au fost
razuri cind anumite masuri și 
hotăriri au fost luate cu infir
miere șj tărăgănate, (s-n.) Este 
căzu] măsurilor ce s-au impus 
la sectorul IV. în trimestrul 1. 
și la sectorul 111. in trimestrul 
IV. măsuri.. care puteau fi lu
ate mai din timp și cu mai 
multă eficienți De asemenea, 
fo programarea producției nu 
t*e apreciază în suficientă mă
sură toți factorii care concură, 
incit realizarea ritmică a aces
tora să aibă certitudine...*

De fapt, un exemplu în acest 
sens l-au furnizat înseși dezba
terile. Apreciind că s-a făcut 
simțită in perioada analizată o 
insuficientă preocupare pentru 
revizie, întreținerea și repara
rea utilajelor, 'o ing. Iosif Kc- 
lemen. a pus întrebarea : de ci
le ori. in ședințele sale, comite
lui oamenilor muncii a avut 
înscrisă la ordinea de zi aceas
tă problemă ? Nu credem că 
justificarea iui niciodată — 
drept răspuns — prin .nu s-a 
ire7Ut de cuviință* (!) sau .se 
ta analiza cind se va simți ne- 
voia*tn’’ i. a fost cea mai indi
cată...

Pe față, deschis, tov. ing. Eu
gen Borza a arătat că o lipsă a 
comitetului oamenilor muncii 
îs fost aceea că, in acțiunea de 
concretizare a planului de mă
suri elaborat pentru introduce
rea programului dc lucru in 
sthimhuri de 6 ore, nu s-a in
tervenit cu promptitudinea și 
faotărîrea cuvenite, ori de cite 
®ri s-a simții nevoia înlătură 
rii imediate a unor deficiențe 
survenite, (s.n.)

O concluzie se poate trage 
firesc, din toate acestea : că, în 
x Tor. comitetul oamenilor mun- 
»ii de la mina Lonea trebuie să 
Fie mai receptiv la frămintârile 
colectivului, să dovedească mai 
multă promptitudine și eficien
ță in soluționarea tuturor pro
blemelor ridicate de procesul 
dc producție, acționind diferen
țial in funcție de stringenta a- 
‘Cstora. Planul de măsuri tehni- 
• n-organizatoric e necesar să 
prindă viată treptat, periodic 
se impune concentrarea doar 
De cite două-trei obiective pen
tru a se rezolva cu maximă o- 
perativitate și pînă la c-apăL

Și încă ceva ; in ceea ce pri
vește organizarea activității de 
producție, factorii răspunzători 
de bunul mers al acesteia tre
buie să pornească dc la asigu
rarea condiției elementare — 
mai cu seamă in conjunctura 
lucrului cu program redus — 
ca oamenii de la front să aibă 
tot ce Ie trebuie, in permanen
ță, pentru a avea posibilitatea 
să-și valorifice întreaga lor ca
pacitate. să folosească la un 
randament înalt „zestrea* teii 
nică pe care o dețin. Impcrat- 
vul acesta a reieșit cu claritate 
și cu mare forță de convinge
re din cuvîntul unor partici
pant la dezbateri ca șefii de 
brigadă Ludovic Repaș, Zalia 
ria Bălăută (..se defectează un 
pinion sau o turbină n-ai piese 
de schimb, se stă schimburi în- 

Dumitru Costinaș („în 
transport, materialul destinat 
unui puț, se îndreaptă spre al
tul .. Șj noi n-avem timp de 
pierdut cu ..plimbări* pe gale- 
■ i !*). inginerii Sever Grozavii 
- Aurel Marlian, prim-maistrul 
Ghițâ Popescu („să se respecte 
graficul de aprovizionare cu u- 
tilaje și cu piese de schimb!*)

Un Joc important l-a ocupat 
in dezbateri starea de indisci
plină care se manifestă. mai 
accentuat. la noii angajați. 
..Este necesar să formăm o pu 
ternică opinie de masă impotri 
va celui mai neînsemnat „simp 
tom" de indisciplină, să creăm 
tin climat de muncă sănătos, 
rodnic, a spus șeful dc brigadă 
Constantin Chițoiu. Cerem de 
la noii angajați să ne asculte, 
să se străduiască să intre mai 
repede in ritmul brigăzii, dar 
și noi să ne preocupăm îndea
juns de atragerea lor. de inte
grarea lor in colectiv, de edu
carea lor (s.n.). $i-apoi, ar fi 
bine să se studieze posibilita
tea de reducere a normei pen
tru noii angajați în perioada de 
aclimatizare, cînd a le cere prea 
mult dintr-odată ii poate înde
părta. în loc să-i apropie... •

In sensul sublinierii făcute 
mai sus în cuvîntul șefului de 
brigadă, desigur aportul organe
lor sindicale și U.T.C„ al 
fiecărui component mai vechi 
a| formafiei <le lucru, va trebui 
să crească în perioadele urmă
toare.

In ceea ce privește crearea 
unei atmosfere favorabile de 
muncă la toate nivelele, întro
narea unei temeinice discipline

in < mirul minei, contribuția or
ganizațiilor de partid, a comite
tului de partid. se revendică 
sporită. Trebuie ca fiecare mem
bru <lc partid să devină un om 
combativ, care să lupte împotri
va oricărui act de indisciplină 
nu numai in ședințe, ci și la 
locurile de muncă, oricind îm
prejurările o cer. Opinăm pen
tru întrunirile spontane, in sa
la de apel, in incinta puțului, 
pentru înfierarea atitudinilor 
nesănătoase ale unora față de 
muncă, față de colectivul din 
are fac parte.
Sigur, comuniștii, toți factorii 

de conducere colectivă ai mi
nei cunosc că la majoritatea in
dicatorilor sarcinile de plan ale 
minei sporesc în acest al doilea 
an al cincinalului. Și mai știu, 
că, după o lună și o săptămînă 
din 1972, rezultatele activității 
de extracție de aici sînt slabe, 
nu oglindesc resursele omenești 
și tehnice |X? care colectivul le 
deține. -Adunarea a dovedit insă 
— ca o veritabilă tribună a de
mocratismului muncitoresc, a 
conducerii colective, a marilor 
răspunderi ale minerilor, ale 
tuturor cadrelor in organizarea 
și conducerea extracției — că 
clan, hotărire de a se ieși din 
impas, de a onora cu cinste sar
cinile de plan din acest an, e- 
xistă. Inflăcăratele chemări la 
întrecere între sectoare și bri
găzi care au străbătut cu fas
cicule luminoase, inimile parti- 
cipanților. le dovedesc din plin. 
Unele realizări frumoase ale 
colectivului, ale comitetului oa
menilor muncii, arată că se poa
te face mult mai mult la mina 
Lonea și prestigiul de exploata
re fruntașă pc bazin va fi. ast
fel, consolidat.

I

Examinarea și rezolvarea 
competentă a cererilor 

și sesizărilor cetățenilor 
în atenția 

comitetului executiv
{Urmai e din

cazul reclamațiilor Și sesizări
lor, un anumit număr de cereri 
nu s-au putut rezolva deoare
ce problemele respective ieșeau 
din limitele legale in cadrul că
rora ar fi putut fi soluționate.

Tot in această perioadă au 
fost primiți in audiențe un nu
măr de 1672 cetățeni, a căror 
doleanțe in majoritate au fost 
rezolvate.

Ținînd seama de natura pro
blemelor ridicate de către ce 
tățcni. biroul permanent a ana
lizai periodic aspectele care 
generează reclamațiilc, organi
zing apoi o dezbatere in acest 
sens in cadrul sesiunii consi
liului popular. A reieșit cu a- 
eeaslă ocazie că, o scamă de 
reclamat,ii au fost determinate 
dc faptul că unele unități, ca 
de pildă T.A.P.L., sectoarele 
LU I., și I.G.C„ O.C.L. produse 
industriale și C.L.F. nu se ocupă 
cu răspundere- de rezolvarea 
problemelor pc care le ridică 
pi opriii lor salariați. nu țin e- 
vidr-nța cererilor și sesizărilor, 
eu toate că sînt obligați prin 
lege să facă acest lucru. In uni
tățile amintite, datorită faptu
lui că nu sc respectă progra
mul dc audiențe Și nu se re
zolvă în limita competenței 
problemele ridicate dc salariați, 
sau de către diverși cetățeni, 
îi determină pe aceștia sâ-și 
caute rezolvările cuvenite în al
te părți, încărcind astfel acti
vitatea Consiliului popular mu
nicipal și a altor organe su
perioare. In privința rezolvării 
cererilor și reclamațiilor oame
nilor muncii, putem spune că 
mai există unele deficiențe și 
în activitatea consiliilor popu
lare orășenești și comunale din 
municipiu, care n-au urmărit 
cu perseverență modul cum con
ducerile unităților economice su_

bordonate și organizațiile 
merciale respectă termenele 
prevăzute in actele normative 
și rezolvă cu competență pro
blemele ridicate de cetățeni, sau 
de către propriii lor salariați.

Comitetul executiv al Consi
liului populai- municipal a luat 
o serie de măsuri pentru înlă
turarea neajunsurilor semna
late constituind brigăzi pen
tru verificarea activității de re
zolvare a cererilor și reclama- 
țiilor, întărind in acest fel răs
punderea conducerilor organelor 
de stal in asigurarea drepturi
lor și intereselor legitime ale 
cetățenilor. De asemenea, a fă
cut analize periodice asupra 
modului cum sc organizează și 
se asigură primirea in audien
țe precum și a felului cum sînt 
rezolvate scrisorile și sesizări
le, asigurarea comunicării răs
punsurilor etc. Comitetul exe
cutiv a aplicat și sancțiuni celor 
care s-au făcut vi novați de ne- 
respectarea legislației în vigoa
re (cazuri concrete la Vulcan 
și Lupeni).

In scopul îmbunătățirii con
tinue a activității dc rezolva
re a cererilor și sesizărilor oa
menilor muncii, rămine ca o 
sarcină de viilor, organizarea 
cu mai multă răspundere a ac
tivității de control a comitete
lor executive asupra unităților 
tutelare și subordonate, pentru 
respectarea hotărârii Secreta
riatului C.C. al P.C.R. și a De
cretului nr. 534/1966, în acest 
fel se va asigura nu numai în
cadrarea în termenele și dis
pozițiile prevăzute, ci și o exa
minare competentă și o rezolva
re operativă a fiecărui caz 
in parte, respeclîndu-sc drep
turile Și interesele legitime ale 
cetățenilor, stimulindu-se, in a- 
celași timp, inițiativa acestora 
in rezolvarea tuturor proble
melor pe care le ridică munici
piul Petroșani.

CO-

10,30
11,10

9,35
10.00

fa)

3
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Informații utilitare

Soarele răsare la ora 7,26 și 
apune la ora 17,34. Zile trecute 
din an — 39, zile rămase — 
327.

impețit), Gheorghe
45 E.P.C. 10118

de 
cu 

.in 
ti dobindă și 

i autoturisme

DE LA FILIALA 
PETROȘANI 

A C.E.C.

TROȘANI
lin am.inct ciudat, Repu- 

Marcle semn albastru; 
PEIRILA : 100 de dolari pen 
nu x-fil. I ONI A Mmri .l! 
Tabla viwlor; VULCAN. Tur 
nul dc aramă, LUPENI - Cul
tural: Mihai) Strogofl 
toretc. Celebrul 702.

go'.lo ; Poralro/a pe teme ro
mânești).

Au sosit, de asemenea, 
discurile EDC. 10225 care ou 
imprimate cintecele : Inlmo-i un 
telefon ; Truli. fruit ; Suflet de 
copil ; Și docâ... (în limba ma
ghiaro), precum și discul E.D.E 
0619 cu 11 melodii interpretate 
de cintârețul italian Richard© 
del Turco.

Programul

1943 — A fost exrimat de 
fasciștii antoncsricni Petre 
Gheorghe, activist de camă al 
P.C.R. (n. 1907). 1948 - A 
last creată Armata Populara a 
R.P.D, Coreene. 1828 — S-a 
născut scriitorul Jules Vcrnc. 
1972 - Va fi dat publicității 
. Mesajul cu privire la starea In
imi" (S.U.A.). 1834 — S-a na, 
cut savantul D. 1. Mendeleev 
(m. 2II.1‘»07).

4 Petroșanii nr. 15, str. 
Republicii — inventar ; Car
tier C'arpați, deschisă In
tre orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport. deschisă In zilele de 
luni, miercuri și vineri Intre 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și -.îmbătă între orele 
7.30—12.30; 16—19.l.n filiala Petroșani a 

C.E.C. a imeput înscrie
rea in libretele dc eco
nomii a dobinz.ilor 
anul 1971.

Posesorii dc librete 
economii cu dobindă, 
dobindă și cîștiguri 
obiecte și ci 
cîștiguri in 
din Petroșani, sînt invi
tați să sc prezinte la fi
liala Petroșani u C.E.C. 
spre a li sc înscrie do- 
binz.ilc in librete. Pose
sorii acelorași categorii 
dc librete din celelalte 
localități ale Văii Jiului 
sint rugați a Ic depune 
la agențiile C.E.C„ care 
lc vor restitui după c- 
fcctuarca operațiilor dc 
înscriere a dobânzilor. Sc 
precizează că dobinzile 
se înscriu in librete în 
tot cursul anului, iar 
sumele aflate la C.E.C. 
beneficiază dc dobinzi 
înccpind cu data de 31 
decembrie.

mergem

Discuri

pe

fericirii
lui purtat spre zări cu cocori 
albaștri ?...

...Descopeream, insă, in a- 
ceeași seară, și alte înțelesuri: 
că fericirea nu este o .fată 
morgana", un ideal inaccesi
bil. decit tălmăcită in limbaj 
mistic ca stare paradisiacă, 
gata confecționată undeva, 
poate mirifica Arcadie : că ea 
nu este un dar al zeilor, ci 
o cucerire a omului; că fie
care treaptă a emancipării 
lui materiale și spirituale — 
pe măsura progresului colec
tiv — este un pas spre feri
cire și că de aceea fericirea 
fiecăruia depinde de fericirea 
celorlalți.

Demitizată astfel „readusă 
pe pămint", fericirea devine 
ceea ce este : sentimentul rea
lizării plenare a fiecăruia 
prin toți ceilalți și pe toate 
planurile; profesional, fami
lial. estetic și moral. Satisfac
ții ale împliniriiDar și in
satisfacția izvorită din dorin
ța fierbinte de autodepășire, 
că nu ești mai bun, mai ma
re, mai frumos...

...La început a fost cimpul 
și floarea lui: păpădia, deci 
efemerul... Apoi, omul 
munca sa creatoare: 
VEȘNICIA. Și din biruința! 
omului s-a născut Fericirea..î

...Evrika ! 
morgana'...

4 TEATRUL DE STAT 
ALEA JIULUI". In sala du

hului Petrila, cu începere de la 
ora 18, actori ai teatrului pc- 
troșănean prezintă spectacolul 
cu piesa „Interesul general*' de 
Aurel Baranga. Spectacolul va 
It urmat de un dialog între pu
blic și actori.

4 CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 19,30 — 
PAȘI ÎN I.UMEA l-RUMOȘU
LUI —, proiecție de dial'ilmc în 
sala iniim-dubuliii. In sala mi
că, la ora 19. PE URMELE IS
TORIEI : Ascultă pietrele și ai 

visezi trecutul.

4 CLUBURI. Lupeni: Expu
nere pe tema : Semnificația mo
rală a patriotismului și interna
ționalismului socialist. V'w/can .- 
La ora 17,30, în sala de ședințe
— Cadran economic. Răspunsuri 
și precizări în legătură cu aspec
tele calitative ale dezvoltării 
noastre economice în perioada 
1971 —1975. Aninoasa : Concurs 
„Cine cunoaște N.D.P.M., cîști- 
gă“ pentru tinerii din sectorul 
de transport al minei. Petrila:
— ora 18 — Concurs cu tema : 
„Cine știe, răspunde la cele mai 
multe... ghicitori. Lonea: La 
bibliotecă, ora 16 — audiție de 
muzică corală. Compozitorul Ton

Lo librorio „Ion Creanga 
din Petroșani au sosit și au 
fost puse in vinzore discurile 
imprimate de : Ștefania Rareș 
— E.P.C. 10172 (Și-am să merg 
la Cimpulung ; Așo-mi vin do
ruri nebune ; La pămint și lo 
podele ; Mindruliță de lo
munte ; Somnu-i, mamă, ochi
lor ; Ion Dolănescu - E.P.C.
904 (La fintinițo din ploi : Nu 
sînt bolovoni pe drum ; Măi 
Lenuțo, trecui dealul ; Vino 
mindrută sub tei) Ion Cristo- 
reanu - E.P.C. 242 (De Io O- 
ravițo-n vale ; Cind eram mai 
tinerel ; Cintec nou de la Vi- 
șeu ; La 
Mureșan
(Hai mindrută joi soro ; Cît îi 
Maramureșul de more : Pe Mu
reș în sus șî-n jos ; Hai mîn- 
druțo miine-n zori) și Aura Ur- 
ziceanu - 45 E.D.C. 10224 (Io
nel, lonelule : Ci

TOXIINFECȚIILE ALIMENTARE
Toxiinfecțiile alimentare sînt 

boli acute, care apar sporadic 
sau epidemic, în urma consu
mului de alimente contaminate 
cu bacterii variate și toxinele 
(otrăvurile) acestora.

Alimentele cel mai frecvent 
contaminate sînt : carnea și 
produsele preparate din carne 
(conserve, mezeluri etc.), peștele 
și produsele lactate (frișcă. 
smîntînă, brânză etc.), ouăle 
precum și orice produs culinar 
preparat cu aceste alimente 
contaminate (prăjituri, înghe
țată, cremă, maioneză ele.).

Un mare număr de microbi 
produc infectarea alimentelor. 
De aceștia depind și simpto- 
mele evoluției bolii, variate, în 
funcție de calitățile patogenice 
ale germenilor respectivi, la 
care se adaugă și starea orga
nismului infectat (vfrsta, starea 
de nutriție, starea organelor 
vitale).

Toxiinfecțiile alimentare apar 
sporadic, cînd o singură per
soană a consumat alimente con
taminate ; cel mai frecvent în
să apar sub formă de izbucniri 
epidemice, în familie, sau cu- 
prinzînd colectivități întregi de 
zeci și sute de bolnavi, care 
au consumat același aliment 
contaminat. Epidemia are un 
caracter brusc și masiv, am
ploarea ei depinzînd de numă
rul consumatorilor respectivi.

Un rol important în trasmi- 
terea acestor boli îl au rozătoa
rele (șobolanii, șoarecii), muș
tele și lipsa de igienă.

Primele semne de boală — 
infecții ale pielii — apar la un 
timp foarte scurt după consu
marea alimentului infectat. A- 
ceastă perioadă variază, în ra

Sfatul medicului

port cu germenul patogen, dt 
la 1 la 48 ore. Debutul este de 
regulă brusc, brutal, cu stare 

-de rău general, greață, vărsă
turi, dureri abdominale.

Evoluția bolii variază și ea 
după agentul patogen și forma 
clinică. Tn formele ușoare și 
comune, tabloul clinic, alar
mant inițial, se normalizează 
în cîtevg zile, mai persistînd 
în convalescență o stare de as
tenie. Tn formele severe, evo
luția se poate prelungi 10—14 
zile, cu tulburări digestive im
portante, iar în cele hipertoxi- 
ce, moartea poate surveni în 
48 de ore.

Tratamentul toxi infecțiilor 
alimentare depinde de forma 
lor clinică. In formele medii și

ușoare constă din repaus, die
tă adecvată și ” ' "
simptomatică.

Antibioticele, 
sînt indicate în 
limentare.

Abuzul de antibiotice în toa
te gastro-enteritele contribuie 
și la răspîndirea factorului 
transmisibil de rezistență la 
diferite specii microbiene. An
tibioticele se vor administra 
njimai în formele severe.

Pentru combaterea și p»ofi- 
laxia toxiinfecțiilor alimentare 
este bine a se ține cont de ur
mătoarele reguli generale :

1) Identificarea și neutrali
zarea surselor de infecție. Pur
tătorii umani de germeni pa
togeni (agenți posibili ai toxi
infecțiilor alimentare), care fac 
parte din sectorul alimentar, 
unități de copii, spitale etc. vor 
fi scoși din muncă, izolați și 
tratați pînă la dispariția micro
bului.

2) Măsuri severe igienico-sa- 
nitare vizînd prevenirea conta
minării alimentelor, începînd 
de la producție, ambalare, con
servare, transport și pregătire.

3) Protecția populației se va 
realiza printr-o educație sani
tară cuprinzătoare și sugesti
vă.

Dr. Ovidiu FRAȚ1LA 
șeful Laboratorului de epide

miologie Petroșani

medicamentat ie

în general nu 
toxiinfecțiile a-

'(£ ț \

/

i

I uman!
i !g

UN GRUP DE LOCATARI — 
Petroșani. Anonimatul in caic 
vă păstrați, afirmă o dată mai 
mult că, încă își mai găsește loc 
neomenescul obicei de a lovi 
din umbră. Nimic mai simplu, 
decît ascunzîndu-te după un pa
ravan, de rezonanță colectivă, 
să arunci apoi cu noroi...

Există și cazuri, în care a- 
nonimatul își poale avea o e- 
ventuală justificare. Dar nu la 
dv. Ori, v-a fost cumva frică ? 
De cine? Că doar sînteți ,un 
grup“ întreg, în vreme ce per
soanele împotriva cărora vă 
plîngeți, sînt destul de neaju
torate. Ați înțeles însă ca să 
procedați așa, pentru simplul 
motiv că cele sesizate, sînt de
parte do a fi după cum le pre- 
tindeți. Atît persoanele de la 
nr. 11. apartamentul 1, str. Vi
itorului, Petroșani, cit și cele 
de la nr. 16, ap. 4, aceeași stradă, 
dețin spațiile la care vă refe
riți în condițiuni legale. De fapt 
știți și dv. acest lucru, dar, ați 
avut ambiția să purtați niște 
oameni pe drumuri. Și, bine ați

MARJl 8 FEBRUARIE
PROGRAM!’! | 6,CO Mu

zică ți atiualități; 7 CO Radio 
jurnal; 9.3C A;'.>. culittral; 10.00 
Buletin dc știu; IC.05 Oich-rsir.i 
..Plaiurile Bi t m i" din Bacău; 
10.30 Starr la intersecție; II,CO 
Buletin dc știri; 11,05 Muz.it { u 
...... H,35 Cântece; I2,CO Dis 

• ni in foileton; 12.15 Recital de 
operă; 12.30 Inrîlnirc cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; I 1,30 
Melodii dc ieri și de azi; 14,40 
Moacă populara: 15.00 Btileiin 
dc știri; 15.05 Sclccținni din 
opereta ..Fiica Doamnei Angot" 
dc Lccocq; 15.40 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica dc es
trada; 16.CC Radiojurnal; 16,J5 
Recital Anna Arazzini, Gigi 
Marga și Jvo Robie; 16.35 Cin- 
tcccle noasțre; 17.C0 Antena ti
nerelului; 17.30 Soliști dc muzi
că populară, 17.45 Muzică tt- 
șoara de pretutindeni; I8.C0 O- 
relc scrii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.40 Cintă Fclician 
lărcașu; 21,00 Revista șlagăre
lor, 21,30 Bijuterii muzicale; 
22.00 Radiojurnal; 22,30 Con 
cert dc seară; 22j55 Moment 
poetic; 23,00 Concert dc seară 
(continuare); 24.00 Buletin dc 
Ș’iri; 0,03—6.C0 Estrada noc-
«urnă.

MARȚI « FEBRUAR!
9,C0 Dc-i ludeic.t emisiunii 

dimineață. Telex. * 
Iclcșcoală.
Curs dc limba r 
pa a 2-a). 
Gnminnl (reluare). 
Roman foileton : 
tanchișii ți un dine" (1) 
— film serial. 
Telejurnal.

In legătură 
cu excursia la 

Sludujtesfa
Perioada ce a fost a- 

cordată Filialei de ho
teluri, restaurante și tu
rism Petroșani pentru 
primirea de cereri și 
întocmirea actelor nece
sare din partea candida- 
ților pentru excursia la 
Budapesta din zilele de 
29 și 30 aprilie și 1 mai 
1972, in vederea vizio
nării meciului de fotbal 
România—Ungaria a ex
pirat. In consecință, cei 
ce au intirziat, nu mai 
pot prezenta cererile, 
situațiile fiind incheia-

12,05
16.30—17,00 Curs de 

franceza. (I ecțî.i iutii 
reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amÎAza.

17.35 Steaua polară. Cabinet dc 
orientare școlară și profe- 
sionalâ. Emisiunea prezin
tă meseria de laminau

18,05 Micii meșteri mari.
18.35 Muzică populară.
18,50 Virtuoși ai baletului 

victic.
19,15 Publicitate.
19.20 I COI dc seri. Povești cu 

ursuleți.
19.30 Telejurnal.
20.10 Scară dc teatru : Recii 

Clody Bcrthola.
21,45 Tcleglob : R. P. Congo 
22,05 Vedete ale muzicii ușoare.
22.30 24 <Je ore

Ieri, temperatura 
aerului a fost dc minus 1 grad 
la Petroșani și dc plus 5 grade 
la Paring. Minimele au fost dc 
minus 11 grade și, respectiv, mi
nus 6 grade.

Stratul de zăpadă la Paring :

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea rămine rece, noaptea 

cu cer senin, ziua va deveni no- 
ros. Dimineața, ceață locală.

făcut. Să mai umble, că doar 
și așa e timp frumos afară...

In orice caz, nu aveți de ce 
să fiți invidioși pe situația celor

Răspundem

ne scriu
de care v-ați ocupat. Au avut 
și încă mai au unele încercări, 
destul de dramatice, pe care 
noi nu vi Ic dorim.

ALMAȘAN GHEORGHE — 
I’etrila. Problema pe care ne-o 
semnalați comportă o expli-

cațic ceva mai lungă. Pentru 
a vă putea da lămuririle cu
venite, vă invităm să treceți pe 
la redacție, aducînd cu dv. toa
te actele pe care le aveți și de 
care înțelegeți să vă folosiți. 
Vorbele, oricît ar suna de con
vingător, rămîn simple vorbe, 
dacă nu sînt susținute de dovezi 
corespunzătoare.

S1KBU FLORICA — Petro
șani. Vă mulțumim pentru cu
vintele de apreciere la adresa 
ziarului și așteptăm să veniți și 
cu eventualele sugestii.

CSOR1CH GIIIZELA — 
troșani. Aspectul relatat de 
în scrisoarea pe care ne-a ți 
mis-o, corespunde adevărului. In 
consecință, au fost luate mă
suri, îneît pentru viitor, să nu 
se mai producă asemenea regre
tabile incidente.

Noi vă mulțumim și vă ru
găm să sesizați și în continua
re, cu aceeași promptitudine, 
eventualele neajunsuri, de orice 
natură ar fi ele.

Pe
el v. 
tri-

RED.

M.
ȘANTIERUL .VALEA 3IULUI

. PETROȘANI

ANGAJEAZĂ URGENT
2
1

INGINERI CONSTRUCTORI — ȘANTIER

ȘEF SERVICIU SALARIZARE-NORMARE —ȘANTIER
MAIȘTRI CONSTRUCTORI (1 LUPENI și 1 GHELAR) 
TEHNICIAN1

LAR
1
1
1

TEHNICIAN
TEHNICIAN
CONTABIL

PRINCIPAL CONSTRUCTOR, PENTRU LOTUL GHE-

PRINCIPAL NORMATOR, PENTRU LOTUL GHELAR
MECANIC, PENTRU LOTUL LUPENI
PRINCIPAL, PENTRU LOTUL GHELAR

Condițiile de angajare sînt cele prevă
zute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

spor de șantier conform H. C. M. 
1053/59, pentru nelocalnici.

ȘANTIERUL ASIGURĂ :
— cazare în cămine gratuită pentru 

ncfamilisti, iar pentru familiști lo
cuință imediat ;

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic între orele 7—15. de la ser
viciul salarizare-normare al șantieru
lui, str. Mihai Viteazul nr. 11, telefon 
18—35 sau 18—52.

2

1
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ROMA
A

Intîlnirile tovarășului
Paul Niculescu-Mizil 

cu conducerea Direcțiunii
P.S.I.U.P. și

ai C.C
ROMA 7 — Corespondentul

Agerpres. Nicolae Puicea. trans
mite : La 7 februarie, tovarășul 
Paul Niculescu Midi, membru 
al Comitetului Executiv al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. \-a in- 
tilnit — la sediul Direcți
unii Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) — cu tovarășii Tul- 
lio ' ecchietli. președintele par
tidului. Dario Valori, secretar 
general, și Lucio Luzzatlo.

al Direcțiunii, șeful
externe a C.C. al

membru 
Secției 
P.S.I.U.P.

In convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej și care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordi
ală, tovărășească, s-a făcut un 
schimb dc informații privind 
activitatea celor două partide, 
in special in problema securi
tății europene.

♦

Berna
Vizitele delegației 

P. C.R., condusă 
de tovarășul 

Miron 
Constantmescu, 

în Elveția
BERNA 7. — Trimisul special 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite t Luni, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a avut o intilni
re cu conducerea cantonală din 
Basci, precum și cu alți mili- 
tanți ai Partidului Muncii din 
Elveț ia.

In cursul aceleiași zile, dele
gația română, însoțită dc tova
rășul Jakob Lechleiter, mem
bru al Secretariatului colectiv 
al Partidului Muncii din Elve
ția, a făcut o vizită la concer
nul chimico-farmaceutic .San
doz” din Basel.

Tovarășul Miron Constanți- 
nescu a făcut, de asemenea, o 
vizita profesorului LTrs Hochs- 
trasser, președintele Diviziei 
de știință și cercetare din De
partamentul federal al învăță
mântului, științei, culturii, sănă
tății șt a administrației interne, 
președinte al Comisiei federale 
a energiei atomice. A fost de 
față ambasadorul României la 
Berna, Ion Georgescu.

Roma.

Conferința de presă Evolufia

a secretarului
general al O.N.U

Reuniunea

pace 
Kurt 
Gun-

Ion Ioniță, 
ministrul 

Republicii 
a fost în-

crizei

— Corcspon- 
Alexandru

cu activiști 
al P.C.I

In cadrul convorbirii s-a rea
firmat dorința celor două par
tide de a întări relațiile lor 
frățești și de a acționa Pe ca
lea păcii și a securității euro
pene.

I a intilnire a fost de față 
tacob lonașcu. ambasadorul Ro
mâniei In

ROMA 
Agerpres. _
mile : Luni seara, la 
miletului Central al Partidului 
Comunist Kalian. tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
nl Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, s-a in- 
lilnit cu activiști ai C.C. al 
P.C.I.. ni Institutului de istorie 
a P.C.I. Antonio Gramsci’, ai 
C.C. al Federației Tineretului 
Comunist Italian.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a vorbit despre politica 
Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

(. oresponuentul
N’icolae Puicea, irans- 

;ediul Co-

-------♦--------

eliberat 
de forțele 
patriotice 
laoțiene

XIENG QUANG 7 (Agerpres). 
— Agenția Khaosan Pathet Lao 
anunță că forțele patriotice lao
țiene au eliberat complet, în 
urma unor lupte grele, orașul 
Muong Kassv și suburbiile a- 
cestuia din zona șoselei nr. 13, 
provincia Luang Prabang.

-------4.-------

R.D. VIETNAM. Membrii 
echipei de apărare a farului 
din Hai Phong, deținători ai 
titlului „Hotăriți să învingă" 
și .Echipă de Muncă Socia
listă", în timpul luptelor de 
apărare împotriva atacurilor 
dușmane.

4 La Havana a fost semnat 
un protocol privind schimburile de 
mărimi dintre Cuba și Reptlblica 
Democrată Germană pc anul 1972. 
Cuba va exporta in R.D.G. zahăr, 
fructe tropicale, minereu de • fier 
și va primi, în schimb, produse ale 
industriilor constructoare de ma
șini, electrotehnice, chimice șr u- 
șoare.

Sesiunea Comitetului special O.N.U 
pentru definirea agresiunii

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La sediul Organizației Națiu
nilor Unite din New York au 
început lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comitetului special 
O.N.U. pentru definirea agresiu
nii. Potrivit mandatului încre
dințat de Adunarea generală, 
lucrările Comitetului au ca o- 
biectiv elaborarea definiției a- 
gresiunii armate, instrument po
litic și juridic menit să con
tribuie la creșterea eficacității 
mecanismului O.N.U. de menți
nere a păcii și securității in
ternaționale.

ta actuala sesiune a 
tului special, participă 
gațic română condusă .. __
basadorul Ion Datcu, reprezen
tant permanent al țării noastre 
la O.N.U.

Președinte al Comitetului la 
actuala sesiune a fost ales am
basadorul Zenon Rossidcs (Ci
pru). iar vicepreședinți — șefii 
delegațiilor României, Ecuado
rului și Canadei.

Raportor al Comitetului a fost 
ales reprezentantul Republicii 
Arabe Egipt.

Comite- 
o dele- 
de am-

O Ziarul ,,l' H umanite D: 
manche" informează că, la 1 ia
nuarie 1972. numărul șomerilor din 
Paris era de 41080, față de 31 IOC 
in prima zi a anului 1971. Cel 
mai mare procent de șomeri se în
registrează in rîndul muncitorilor 
și funcționarilor fără calificare.

<$> Mii dc oameni ai muncii din 
Londra și din alte orașe ale An
gliei au participat duminică la de
monstrații și mitinguri în sprijinul 
celor 280 000 de mineri aflați în 
grevă.

Lideri ai celor mai mari sindi
cate din Marea Britanie au expri
mat, in cadrul mitingurilor și de
monstrațiilor. sprijinul deplin cu 
lupta minerilor britanici pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor juste.

Noi pronunțări pentru convocarea conferinței general 
europene în problemele securității și colaborării

HELSINKI 7 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai sindicatelor 
din Finlanda, U.R.S.S., R.D.G., 
R.F.G., și Suedia, care au par
ticipat la intîlnirea «Organiza
țiile sindicale și securitatea eu
ropeană”. desfășurată Ia Hel
sinki. s-au pronunțat pentru 
convocarea cit mai grabnică a 
conferinței general-europene in 
problemele securității și colabo
rării. Participanții la intilnire 
au apreciat, totodată, că aduna
rea reprezentanților opiniei pu
blice europene, convocată pen
tru luna iunie la Bruxelles, va 
juca un rol important in pregă
tirile pentru forumul paneuro- 
pean statelor.

★
HELSINKI 7 (Agerpres). —

Luînd cuvântul la un simpozi
on internațional în problemele 
securității europene, reprezen
tantul Ministerului Afacerilor 
Externe’ al Finlandei, Antti 
Karppinen, a afirmat că obiec
tivele politicii externe finlande
ze sînt foarte apropiate de 
principiile fundamentale ale 
securității europene și ale rela
țiilor dintre statele continentu
lui, așa cum au fost prezentate 
în Declarația de la Praga a sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Finlanda, a 
spus Karppinen. este gata să 
înceapă neîntârziat, la Helsinki, 
pregătirile pentru organizarea 
conferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării.

BONN 7 (Agerpres). — Con
ferința general-europeană în 
problemele securității și colabo
rării corespunde speranțelor și 
aspirațiilor popoarelor 
nentului nostru și ea 
să fie

conti- 
trebuie 

convocată încă în anul 
1972, a declarat Joseph Rosscn, 
președintele „Uniunii persoane
lor persecutate de naziști" din 
R.F.G. Crearea unui sistem trai
nic de securitate colectivă în 
Europa este un imperativ in
contestabil al vremurilor noas
tre. Istoria Europei, a spus Ros- 
sen, a demonstrat nu o dată cît 
de necesare sînt pentru conti- 
netul nostru pacea și înțelege
rea reciprocă.

Uzinele „Siemens" din Karls
ruhe au anunțat că de la 1 manie, 
va li introdusă săptămina de lucru 
redusă, cu reducerea salariului, în 
citeva întreprinderi producătoare 
de instrumente de măsurat și auto
matizare, transmite agenția D.P.A. 
Durata săptămînii de lucru va fi 
micșorată cu 20 la sută pentru o 
perioadă de citeva luni, muncitorii 
afectați de această măsură pierzlnd 
partea respectivă din veniturile lor.

,V>SW.7^-V^.

de guvern 
din Italia

BUDAPESTA 7. 
dcntul Agerpres, 
Pinten, transmite : In drum spre 
Berlin, unde va participa la 
ședința ordinară u Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor 
participante la tratatul de In 
Varșovia, tovarășul 
general de armată, 
forțelor armate ale 
Socialiste România,
tîmpinat în gara Nyugati, din 
Budapesta, dc general de arma
tă Czincge Lajos, ministrul apă
rării naționale al R.P. Ungare. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
la care au participat loan Co- 
toț, ambasadorul României la 
Budapesta, și colonel Emilian 
Bîrlca, atașatul militar al Ro
mâniei la Budapesta.

4 Agenția China Nouă infor
mează că Citi En-lai, membru al 

1 Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului dc Stat, l-a pri
mit și a avut o discuție priete
neasca cu Jose Rodrigo Ambrosio, 
secretar general al Mișcării de Ac
țiune Unitară Populară din Chile, 
organizație care face parte din 
Frontul Unității Populare.

<> Klaus Altman, cetățean de o- 
rigine germană, naturalizat bolivian, 
aflat în prezent în stare dc arest 
într-o închisoare din La Paz, a 
negat, în cursul unui interviu a- 
cordat televiziunii franceze, că ăr 
fi în realitate Klaus Barbie, fostul 
șef al Gestapoului din orașul Lyon 
in timpul ocupării Franței de către 
trupele hitleristc. El a afirmat, to
tuși, că ar cunoaște persoana care 
l-a ucis pc Jean Moulin, erou al 
Rezistenței franceze, fără a-i dez
vălui însă numele.

4 Un cetățean francez din sa
tul Amou a avut plăcuta surpriză

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a ținut, luni, o con
ferință de presă la New York, 
dcclarînd că reprezentatul său 
special, Gunnar Jarring, își va

continua misiunea lui de 
în Orientul Apropiat. 
Waldheim s-a întllnit cu 
nar Jarring la Roma, unde a 
făcut o escală în drum spre 
New York, venind de la Addis 
Abeba.

miniștrilor agriculturii 
din tarile C.E.H.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii din țările 
membre alo Pieței comune s-au 
întrunit luni, la Bruxelles, 
pentru a analiza propunerile 
referitoare la creșterea prețuri
lor produselor agricole. Cererile 
fermierilor privind această ma
jorare au fost motivate prin 
creșterea generală a prețurilor, 
în special la produsele indus-

triale. Divergențe de vederi în 
această problemă, care au apă- 
.rut în rîndul „celor șase" în 
timpul reuniunilor precedente, 
s-au extins și în ce privește u- 
niformizarea prețurilor la pro
dusele agricole, aspect ce creea
ză dificultăți suplimentare din 
cauza procentului diferit de re
evaluare a monedelor naționale 
ale țărilor C.E.E., față dc do
larul S.U.A.

ROMA 7 /Agerpres). — Succe
sorul lui Emilio Colombo, ca for
mator al unui nou guvern italian, 
Giulio Andreotti, și-a început luni 
după-arniazâ dificila misiune la ca
re predecesorul său a renunțat săp
tămina trecută, după mat multe 
runde dc consultări eșuate.

Ca și Colombo, Andreotti va în
cerca o reconciliere a celor patru 
partide din fosta coaliție guverna
mentală : democrat-creștin, socialist, 
socialist-democratic și republican. 
Observatorii politici din Roma sînt 
însă dc părere că Andreotti arc 
puține șanse dc reușită în această 
aqiunc, întrucit cele patru partide 
n-au făcut nici cel mai ntic pro
gres în lichidarea divergențelor ca
re au provocat criza guvernamen
tala, la 15 ianuarie, liste vorba 
mai ales de reformele cu caracter 
economic și social, asupra cărora 
fostele partide ale coaliției dc ccn- 
tru-stînga au păreri diferite.

Giulio Andreotti a declarat zia
riștilor că intenționează sa forme
ze un guvern care să reziste pîna 
la încheierea actualei legislații par
lamentare, în anul viitor.

dc a primi o epistolă, provenind 
de la o fostă cunoștință, expediată 
din localitatea Changis la... 13 sep
tembrie 1913. Surpriza a fost com
pletată și de bucuria de a constata 
că,, după 58 de ani de la expedie
re, scrisoarea, francată cu un tim
bru de cinci centime, hu făcuse o- 
biectul nici unei suprataxe din par
tea poștei franceze.

<$> Ministrul dc finanțe tunisian. 
Mohamed /itouri, a declarat, in ca
drul unei reuniuni a conducerii 
Partidului Socialist Desturian, că 
situația economico-financiară a ță
rii a cunoscut o evoluție pozitivă 
în ultimii ani și că se deschid noi 
perspective care încurajează un a- 
semenea curs. El a precizat, potri
vit agenției Reuter, că preocuparea 
guvernului tunisian este de a valori
fica deplin resursele de care dis
pune (ara și de a spori producția 
în vederea satisfacerii cererilor in
terne și de export.

<§> La Washington au avut loc 
convorbiri sovieto-americanc în pro
blemele navigației maritime, la ca
re au fost continuate tratativele 
desfășurate la Moscova la începu
tul lunii decembrie 1971. Cele două 
delegații au făcut un 
de păreri în aceste
schimb ce urmează a fi

schimb util 
probleme, 
continuat

4 Guvernul peruan 
exproprierea, în cadrul 
de realizare a reformei 
încă 10 latifundii, situate în 8 de
partamente. și totalizînd o suprafa
ță de peste 22 dc mii dc hectare.

a hotărit 
procesului 
agrare, a

Un interviu al secretarului
general
PARIS 7 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului 
,L’ Humanite", secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Libanez, 
Nikola Șaoui, a apreciat că lu
crările celui de-al treilea Con-

C.C. al P.O. Libanez

Principiile generale 
ale politicii 

externe a Kuweitului
BEIRUT 7 (Agerpres). — ... 

tr-o corespondentă din Kuweit, 
cotidianul libanez „Al Anouar" 
informează că Rached Al Ra
ched, subsecretar la Ministerul 
de externe kuweitian, a definit 
principiile generale ale ppliticii 
externe promovată de țara sa. 
Relevînd că Kuweitul se pro
nunță împotriva folosirii forței 
în relațiile internaționale, Ra
ched a menționat atașamentul 
țârii sale la metodele diploma
ției și contactelor directe pentru 
reglementarea conflictelor și di
ferendelor dintre state.

Referindu-se la relațiile cu 
celelalte țări arabe, reprezen
tantul kuweitian a declarat că 
țara sa recunoaște rolul Ligii

In- Arabe și acționează pentru ca 
această organizație să beneficie
ze de o mai mare eficacitate în 
toate domeniile. Rached a afir
mat sprijinul pe care Kuweitul 
îl acordă poporului palestinian 
în lupta pentru recîștigarea 
drepturilor sale. Kuweitul, a 
spus el, recunoaște dreptul a- 
cestui popor la autodetermina
re, precum și dreptul țărilor a- 
rabe de a-și recupera teritoriile 
ocupate de Israel prin mijloa
cele pe care ele Ie apreciază 
potrivite.

Kuweitul afirmă politica de 
nealiniere și deschidere a rela
țiilor sale cu toată lumea. în 
special cu țările în curs de dez
voltare.

REALITĂȚI PESIMISTE
DIN LUMEA CAPITALULUI

SAPPORO 7 (Agerpres). — A 
11-a ediție a Olimpiadei albe de 
la Sapporo se află în plină des
fășurare. In a cincea zi a compe
tiției, pe muntele Eniva, la Ma- 
komanai, pe inelul stadionului de 
gheață, laurii olimpici au încunu
nat din nou pe cei mai merituoși, 
dar eroul zilei, și poate chiar al 
acestei ediții a jocurilor, a fost 
patinatorul olandez Ard Schenk, 
care a repurtat a treia 'via or ie, 
ciștigind și proba de 10 m.

„Gigantul gheții" (i se spune 
așa nu numai pentru că este foar
te înalt — 1,90 m, dar și pen
tru palmaresul său) intră in le
genda olimpicilor, egalind perfor
manța prestigioșilor patinatori 
norvegieni Ivar Balangrud (1936) 
și Kjalmar Andersen (1952), sin
gurii înaintea lui care au reușit 
sa obțină trei medalii de aur la 
Jocurile olimpice de iarnă. (In pa
tinajul de viteză feminin, recor
ded absolut este deținut de spor
tiva sovietică Lidia Skoblikova, 
care la J. O. de la Innsbruck a 
cucerit patru medalii de aur). Pa
tinatorul olandez, în condițiile li
nei concurențe mult mai aprige 
decît la Olimpiadele din trecut, 
a repurtat un succes excepțional, 
care ne reamintește de triplele 
victorii la schi alpin ale austria
cului Tony Sailer și francezului 
Jeane Claude Killy.

Proba de 10 ODD m, ultima din 
concursul de patinaj 'viteză, a a- 
tras în tribunele stadionului peste 
30 ODD de spectatori. Decis să nu 
rateze prilejul de a urca a treia 
oară pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului, Schenk a făcut o 've
ritabilă demonstrație a posibilită
ților sale, terminînd cursa în tim
pul de 15’01" 35/100 — nou re
cord olimpic. Campionul a avut 
un start foarte rapid, fiind cro
nometrat la 1000 m în 2'00" 
97/100. In finalul cursei, Schenk

îl devansa cu peste trei secunde 
pe compatriotul său C. Verkerk 
și cu mai mult de șase secunde 
pe norvegianul Stensen. Complet 
ștearsă a fost participarea suede
zilor, care nu au reușit să pla
seze nici un concurent în primii 
cinci clasați, spre deosebire de O-

SflPP0R0'72

08/100; 4. Jan Bols (Olanda) — 
15'16" 99/100; 5. Valeri Lavruș- 
kin (U.R.S.S.) — 15'20" 08/100; 
6. Goran Claesson (Suedia) — 
15'30" 10/100.

Dacă Olanda, odinioară o fără 
ignorata la Olimpiadele albe, a 
reușit sa impresioneze la Sapporo 
prin victoriile lui Schank, nu mai 
puțin spectaculos este succesul el
vețienilor datorită „eventului” 
realizat la schi alpin in proba 
de coborîre. După Marie Terese 
Nadig, cîștigătoarea medaliei de 
aur in cursa feminină, compatrio
tul sau Bernhard Russi t-a re
petat performanța, adjudeeîndu-și 
titlul olimpic în întrecerea rezer
vată bărbaților. Triumful elveție
nilor a fost absolut în această co
borîre : ei au obținut și medalia

Olimpiada albă
landa cu trei patinatori in pri
mele patru locuri.

Ard Schenk, triplul campion al 
Olimpiadei de la Sapporo, a ob
ținut primul său mare succes în 
anul 1966, la vîrsta de 21 dc 
ani, cînd a devenit campion eu
ropean absolut. Doi ani mai tîr- 
ziu. el a cîștigat medalia de ar
gint la Jocurile Olimpice de la 
Grenoble în proba de 1 500 m.

In 1970 cucerește titlul de 
campion mondial absolut și înce
pe un perseverent asalt asupra 
recordurilor mondiale, reușind să 
doboare în repetate rînduri cele 
mai bune performanțe la probele 
de 1 500 m, 5 ODD m și 10 000 m.

Clasamentul probei de 10 000 
m s 1. Ard Schenk (Olanda) — 
15’01" 35/100; 2.' Cees Verkerk 
(Olanda) — 15'04" 70/100; 3.
Sten Stensen (Norvegia) — 15'07"

de argint cu Rolland Collombin, 
un loc patru cu Andreas Sprccher 
și un loc șase cu Walter Tresch. 
Pe cît de categorică a fost domi
narea elvețienilor, pe atît de de
zolantă a apărut comportarea ma
rilor favoriți, schiorii francezi, 
italieni și austrieci. Ci Șt ig.it or ul 
„Cupei Mondiale", Gustavo Tho- 
eni (/talia), a ocupat locul 13, 
francezul Henri Duvillard, cel că
ruia i se acorda prima șansă du
pă excluderea lui Schranz, s-a 
clasat doar pe locul 19, in timp 
ce primul francez in clasament 
era Roger Mignod, pe locul 15.

Cursa s-a desfășurat pe o pîr- 
tie în lungime de 2 636 m tu o 
diferență de nivel de 772 m și 
24 porți de control. Zăpada era 
tasată și dură, iar temperatura de 
minus opt grade la plecare și mi
nus trei la sosire.

Clasament / 1. Bernhard Russi

(Elveția) — 1'51" 43/100; 2. Ro
land Collombin (Elveția) — 1'52" 
07/100; 3. Heine Messner (Aus
tria) — 1’52" 40/100; 4. Andreas 
Sprecher (Elveția) — 1’53"
11/100; 5. Erik Haaker (Norve
gia) — T53" 16/100; 6. Walter 
Tresch (Elveția) — 1’53" 19/100. 
Schiorii români, Dan Cristea și 
Virgil Brenci, au ocupat locurile 
39 12'01" 26/100) și respectiv 
48 (2'04" 33/100.

învinși în cursa de 30 km fond, 
schiorii scandinavi au izbutit să 
termine victorioși în cursa de 15 
km. obținînd o medalie de am 
cu suedezul Sven-Ake Lundback 
și una de bronz cif norvegianul 
/var lormo. Eondiștii sovietici 
s-au comportai și ei bine, plasînd 
pe locul doi pe Fedor Simașev și 
pe locul 5 pe Juri Skobov.

Lundback a obținut o victorie 
incontestabilă. El a condus cursa 
de la start la sosire. Pe pista dc 
la Makomanai, devenită foarte 
rapidă din cauza unui timp fri
guros, la km 5, Lundback a fost 
cronometrat in 14’43” 35/IOD, ur
mat la 26 de secunde de Simașev, 
iar la 10 km in 30’51" 88/100, 
secundat de același Simașev la 
39". Unul din favoriții cursei. 
Gerhard Grimmer (R. D. Germa
nă), nu a putut lua startul fiind 
in continuare bolnav de gripă.

Repurtînd prima sa mare vic
torie internațională. Lundback a 
adus Suediei și prima medalie de 
aur in proba olimpică de 15 km.

Clasamentul probei de schi-fond 
15 km: 1. Sven-Ake Lundback 
(Suedia) — 45'28" 24/100; 2. Fe
dor Simașev (U.R.S.S.) — 46'00" 
84/100; 3. Ivar Formo (Norve
gia) — 46'02" 68/100; 4. Juha 
Mie to (Finlanda) — 46’02"
74/100: 5. luri Skoov (U.R.S.S) 
— 46’04" 59/100; 6. Axel Lesser 
(R. D. Germană) — 46'17"
0J/100.

greș al partidului, desfășurate 
între 7 și 9 ianuarie a.c., au 
fost încununate de succes. «Con
gresul, a subliniat secretarul 
general al P.C. Libanez, a dove
dit că eforturile noastre înde
lungate în vederea regrupării 
tuturor forțelor progresiste ara
be în cadrul unui larg front an- 
tiimperialist nu au fost zadar
nice. Acest congres, a relevat 
Șaoui, a stabilit în mod trainic 
legalitatea partidului, a lărgit 
popularitatea sa și a dezvăluit 
prestigiul de care se bucură. 
Prin succesul pe care l-a cunos
cut, partidul nostru a dovedit

Irlanda de Nord

Demonstrație

că a devenit o realitate în Li
ban șl în lumea arabă, realita
te de care trebuie să se țină 
seama de acum înainte ”.

Referindu-se la situația actu
ală din lumea arabă, 
Șaoui s-a pronunțat 
„unitatea tuturor detașamente
lor mișcării dc eliberare națio
nală, pe baza luptei aniimperia- 
liste, a prieteniei neclintite cu 
țările socialiste și cu forțele 
progresiste din lumea întreagă, 
în primul rînd cu mișcarea 
comunistă internațională, pe ba
za unirii tuturor forțelor patrio
tice, democratice și progresiste. 
El a apreciat că «există bazele 
obiective ale unei alianțe a 
tuturor forțelor progresiste ara
be". Congresul P.C. Libanez, la 
care au participat majoritatea 
organizațiilor și partidelor pro
gresiste, patriotice și democra
te arabe, a menționat Șaoui, 
constituie un pas important în 
această direcție.

Nikola 
pentru

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Ritmul de creștere al economi
ei țărilor Europei occidentale se 
va menține, în acest an, la un 
nivel scăzut, ceea ce va avea 
ca efect, printre altele, eșuarea 
eforturilor de reducere a șoma
jului — apreciază revista ame
ricană „Newsweek". Germania 
federală — arată revista — 
poate spera la un ritm de creș
tere de cel mult 2—3 la sută, a- 
proximativ egal slabei perfor
manțe realizate în 1971. Unele 
dintre industriile sale de bază, 
cum este cea de bunuri capita
le, vor avea de înfruntat difi
cultăți majore. Un purtător de 
cuvînt al firmei „Volkswagen" 
și-a exprimat temerea că 1972 
va fi un an „foarte prost: Sln- 
tem confruntați cu un declin 
al producției chiar mai grav 
decît cel din 1971*.

In ceea ce privește Franța, 
care anul trecui a avut situa
ția cea mai bună în rîndul ță
rilor Pieței Comune (a realizat 
un ritm de creștere de cinci la 
sută), ea va trebui să depună 
eforturi intense pentru a pu
tea menține această evoluție. 
Dar majoritatea economiștilor 
prevăd o deteriorare a situați
ei.

★

OTTAWA 7 (Agerpres). — 
După greva de zece zile din lu
na ianuarie, activitatea celor 
116 aeroporturi canadiene se 
află din nou sub amenințarea 
unor perturbații. Agenția A.P. 
informează că circa 2 000 de 
tehnicieni, care deservesc de pe
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sol transporturile aeriene cana
diene, au început duminică sea
ra o grevă, revendicînd îmbu
nătățirea condițiilor de viață.

Greva a fost declanșată după 
ce negocierile dintre sindicatul 
tehnicienilor și reprezentanți ai 
guvernului federal canadian au 
eșuat. Cu toate acestea, s-a con
venit ca negocierile să continue 
și pe timpul grevei.

★

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Biroul guvernamental de re- 
censămînt al S.U.A. a publicat 
Un raport consacrat situației 
populației de culoare din State
le Unite. Statistica oficială re
levă că venitul anual al unei 
familii de negri din S.U.A. nu 
se ridică nici Ia 60 la sută din 
venitul unei familii mijlocii de 
albi. Pe lingă aceasta, nivelul 
șomajului în rîndul populației 
de culoare este mult mai mare 
decît pe ansamblul Statelor U- 
nite. ridieîndu-se la 9 la sută.

•fe

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Anglia continuă să se situeze 
pe primul loc, în rîndul țărilor 
capitaliste, în ce privește rit
mul de creștere a prețurilor. 
Potrivit unui raport al Fondu
lui Monetar Internațional, rit
mul de creștere a prețurilor a- 
limentare și de larg consum a 
fost, anul trecut, în insu'ele 
britanice de aproape trei ori 
mai mare decît în S.U.A. ș de 
două ori mai mare decît in Ita
lia și Canada.

40 39'

BELFAST 7 (Agerpres). — In 
pofida avertismentelor lansate 
atît de guvernul britanic, cît și 
de Stormonlul nord-irlandcz, la 
apelul Asociației pentru dreptu
rile civile, duminică s-au reu
nit la Newry, venind din toate 
regiunile țării, peste 20 000 de 
persoane. Intrucît manifestanții 
au respectat consemnul orga
nizatorilor, de a evita orice ac
țiune menită să provoace inter
venția trupelor britanice, acțiu
nea de protest față de eveni
mentele violente, care s-au sol
dat cu o săptămînă în urmă la 
Londonderry cu uciderea a 13 
tineri nord-irlandezi, s-a desfă
șurat fără incidente. Cu toate 
acestea, la Belfast s-a anunțat 
că autoritățile vor acționa în 
judecată un mare număr de 
persoane prezente duminică la 
Newry, și mai ales pe organiza
torii marșului.

Pe de altă parte, un lider al 
Asociației pentru drepturi ci
vile a anunțat că, miercuri, va 
avea loc o nouă asemenea de
monstrație în localitatea nord- 
irlandeză Enniskillen.
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