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Duminică la Lupenl

„Ștafeta generațiilor 'Adunări general 
ale oamenilor

I.uni, 14 februarie, tovarășul 
icolae Ceaușescu, secretar ge

neral nl Partidului Comunist 
Român, președinteh? Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, n primit pe to
varășul Hâ Dam, ministrul a- 
faccrilor externe, conducătorul 
delegației guvernamentale a Ilc- 
publicii Populare Democrato 
Coreene, care se afla înlr-o vi
zită oficială în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Glieorghc Maurcr, 
Paul Niculescu-Mizil, Cornoliu 
Măncscu, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, 
prim-adjunct ai ministrului a- 
facerilor externe, Teodor Ma
rinescu și Aurel Duma, șefi dc 
secție la C.C. al P.C.R.

Au participat, c’c asemenea, 
Zăn In Ciol, consilier politic 
în M.A.E., Kang Iăng Sap, am
basadorul R.P.I) Coreene la 
București, Han Si He, director, 
și Pnk Hiăn Bo, director ad
junct în M.A.E., 
delegației 
R.P. D. Coreene.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire in cadrul căreia s-a 
exprimat satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie frățească și colabora
re multilaterală dintre popoa
rele român și coreean, dintre 
Partidul Corpunisl* Român și 
Partidul Muncii din Coreea. 
Totodată, s-a relevat că exis
tă largi posibilități de dezvol
tare în continuare a colaborării 
și cooperării româno-coreene, în 
folosul ambelor popoare, întă
ririi unității țârilor socialiste pe 
bazele marxism-lcninismului. 
stimei și respectului reciproc.

Ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea tovarășului 
Kim Ir Sen în legătură cu ac
tivitatea R.I’.D Coreene privind 
unificarea prin mijloace pașnice 
a Coreei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat conducerea de partid 
și stat a R.I’.D, Coreene, pe 
tovarășul Kim Ir Sen, dc spri
jinul ferm al poporului român

pentru cauza dreaptă a poporu
lui coreean, pentru năzuința 
fierbinte de reunificare 
că a patriei.

întrevederea
Intr-o atmosfera caldă, priete
nească.

După 
Nicolae 
oaspete

In timpul dejunului au fost 
rostite toasturi.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Doresc să exprim încă o dată 
satisfacția pentru vizita pe care 
delegația guvernamentală a 
R.I’.D, Coreene, în frunte cu 
ministrul de externe, tovarășul 
Hă Dam. o face In România. 
Această vizită — care este, aș 
putea spune, o continuare a de
selor intîlnlri Și vizite dintre 
reprezentanții partidelor și ță
rilor noastre — constituie o ex-

Duminică dimineața a avut loc, 
in orașul Lupenî, o amplă mani
festare dedicată sărbătoririi semi
centenarului creării U.T.C. - „Șta
feta generațiilor". Această ma
nifestare a prilejuit înhlnirea 
a peste 5 000 de tineri mi
neri. constructori, energeticieni. 
elev și studenți — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — de pe întreg cuprin
sul Văii Jiului precum și din ora
lele Orăștie, Brad, Hunedoara, 
Simeria - cu vechi militanți ai miș
cării revoluționare, comuniști din 
ilegalitate, foști uteciști în anii de 
grele încercări din trecutul glo
rios al patriei.

La desfășurarea acțiunii ou par
ticipat tovarășii Nicolae Andro- 
nache, șeful secției de propogon-, 
dă a Comitetului județean Hune- 
doora al P.C.R., Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, Viorel 
Four, prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al U.T.C., 
Wilhelm Neag, prim-secretar ol 
Comitetului orășenesc de port'd 
Luper . Aron Popa, rectorul I. M. 
Petroșani, secretari oi comitetului 
orășenesc de partid Lupeni, mem
bri oi biroului comitetului muni
cipal U.T.C. Petroșani, Aron Cris- 
tea, Wiliam Szuder, general-maior 
in rezervă, losif Cotoț, Pius Ko
vacs, Anton Școlnic, losif Eșanu, 
membri de partid cu stagiu in ile
galitate, foști activiști ai U.T.C., 
muncitori fruntași de la mina Lu
peni și din alte întreprinderi ale 
orașului.

Intr-o atmosferă vibrantă, emo
ționantă, coloonele de tineri s-ou 
îndreptat spre incinta E.M. Lu- 

acordurile solemne ale 
clubului sindicotelor și 

‘ \ locolitate.
i fața plăcii comemo- 
amintește de eroicele 
minerilor greviști din 

au fost depuse, intr-o 
solemnă, coroane 
flori. De aici,

de tineri
spre

A luat apoi cuvintul tovorășul 
Clement Negruț, prim-secretor al 
Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., . ” ' " .........
popular municipal, care o 
tinerilor despre importanța apro
piatului eveniment din viața orga
nizației revoluționare a U.T.C., 
despre semnificațiile lui adinei, cu 
profunde rezonanțe istorice in 
viața întregului nostru popor.

In încheiere. tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretcr al Comitetu
lui județean Hunedoara al U.T.C., 
in numele miilor de tineri pre- 
zenți la această manifestare a a-

președintele Consiliului 
vorb't

dresat veteranilor luptei revolu
ționare de pe meleagurile Văii Jiu
lui, mulțumiri pentru emoționan
tele evocări ole acelor timpuri. 
Invitații tinerilor au fost îndelung 
ovaționați, întreaga sală scandind 
cu entuziasm „P.C.R." — „P.C.R."

In continuare a fost prezentat 
un reușit montaj literar-artistic 
susținut de colectivul Teatrului de 
stat Valeo Jiului, împreună cu e- 
levi oi școlilor și liceelor din muni
cipiu. intitulat „Eroi comuniști ca
re s-au jertfit pentru fericirea și 
libertatea noastră".

Entuziasta manifestare de evo-

care a luptelor revoluționare des
fășurate in Valea Jiului de către 
comuniștii și utpciștii mineri a con
stituit o vie mărturie a atașamen
tului tinerilor de astăzi față de 
Partidul Comunist Român, față de 
politica sa, a respectului față de 
promotorii mișcării revoluționare 
din țara noastră, hotărirea lor fer
mă de a continua prin fapte de 
muncă, pe măsura faptelor de 
luptă ale înaintașilor, opera de e- 
dificare a unei societăți noi, a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate,

lonica FIERARU

Darea dc scama a comitetului 
oamenilor muncii, prezentată în ca
drul adunării reprezentanților sala- 
rîaților de la E. M. Paroșcni, a 
avut un pronunțat caracter critic 
și autocritic, s-a remarcat prin to
nul fără menajamente al referiri
lor la lipsurile și la neajunsurile 
care încă mai persistă în activita
tea colectivului, atitudine cît se 
poate de firească dacă ne gîndim că 
la unitatea in cauză, în anul tre
cut, nu s-au realizat principalii in
dicatori dc plan.

Fără doar și poate, ți aici s-a 
muncit, ba am putea spune că e- 
forturilc depuse dc muncitori, in
gineri și cadre medii tehnice au fost 
încununate dc unele succese meri
torii — mai ales dacă le rapor
tăm la primele șase luni din 1971 
— producția totală extrasă depă
șind considerabil plafonul perioadei 
imediat anterioare, și n-a lipsit mult 
ca tînărul dar, totodată, maturul 
colectiv, care a acumulat deja o 
bogată experiență să iasă — cum 
se exprima cineva — cu fruntea 
curată, să nu rămînă adică, res- 
tanțicr față de sarcinile pe care 
i le pusese înainte cel dinții an 
al. cincinalului.

Cum puteau li evitate ramînerile 
în urmă constatate ? Cum trebuie

Metri 
liniari
peste 
plan 
la

peni. în 
fanfarelor 
Școlii profesionale dit 
La mină, ir 
rutive care 
lupte ole 
August '29 
atmosferă 
jerbe de 
banele de tineri s-au 
dreptei spre Monumentul 
roilor, unde s-ou depus de 
menea, coroane de flori, s-a 
trat un moment de reculegere in 
memoria minerilor eroi, comuniști 
și uteciști, care s-au jertfit pentru 
libertatea și fericirea generațiilor 
de astăzi. .

Festivitatea o continuat la sala 
Palatului cultural din localitate, 
unde veteranii luptelor revoluțio
nare muncitorești au împărtășit ti
nerilor din experiența trecutului 
de luptă și jertfă a uteciștilor pen
tru o vioță mai bună, pentru înal
tele idealuri ole unei societăți e- 
liberate de exploatare și asuprire. 
După cuvintele veteranilor răsplă
tite cu îndelungi aplauze, minerul 
șef de brigadă Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste, a vor
bit despre muncă, dăruire, despre 
satisfacțiile minerului din zilele 
noastre pentru care munca este 
o ratorie de onoare, despre con
dițiile neosemuite pe care parti
dul și statul le asigură tinerilor de 
astăzi.

Și 
co
in-

ose- 
păs-

Despre harnicul colectiv a! De
poului de locomotive din Petro
șani, căruia i s-a decernat titlul 
de fruntaș pe Regionala CJ-.R. 
Deva pe anul 1971, colectiv des
pre care se poate spune in două- 
trei cuvinte, că în afară de cî- 
teva zeci de locomotive Diesel- 
electrice, și din ce în ce mai pu
ține cu aburi, mat deține și un

Un pas ferm în perfecționarea
pregătirii cadrelor miniere

In cuvintările rostite cu di
ferite prilejuri — și, mai ales, 
ne referim Ia cel al plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie 
1971, secretarul general al parti
dului reliefind imperativul ri
dicării calificării, arăta cu cla
ritate faptul că problematica 
din ce în ce mai complexă pe 
care o pun timpul prezent și. 
îndeosebi, viitorul, societatea 
noastră in plină evoluție spre 
perfecțiune, nu poate fi solu
ționată fără îmbogățirea neîn
cetată a „zestrei' de cunoștințe 
a tuturor oamenilor muncii, pe 
toate treptele profesionale. Nu 
e mai puțin adevărat că azi se 
vădește convingător interesul 
crescut pentru atingerea aces
tui deziderat, chiar din partea 
oamenilor — constructori ai so
cialismului și comunismului — 
ei înșiși simt o sete acută să 
învețe, să stăpînească mai bine 
.frînele’ propriului lor destin. 
Aceștia vor cu tot dinadinsul 
ca orizontul cunoștințelor lor 
profesionale să se lărgească, și,

„Cuvinte"
titlu onorific: „Omogen, harnic 
și modest !"

In depou iși desfășoară activi
tatea peste 303 de salariați, care 
i i prima lună a anului 1972 au 
realizat planul de producție in 
propor[ie de 103,7 la sută, obfi- 
nind o creștere a productivității 
muncii de 4,3 la sulă. Valoarea 
economiilor realizate la prețul de 
cost, numai in luna ianuarie, de
pășește 12 mii de lei, iar volu
mul de combustibil conventional 
economisit a fost de 2 066 tone, 
corespunzând remorcarii a 330 
perechi de trenuri pe distanța Pe
troșani — Simeria. Sînt cifre ca
re spun mai mult decît vorbele.

Sau despre Emil llaidu, Aurel 
Mar cu, Petru Petru ș, Carol la- 
noși, mecanici, Emeric Borșoș, fo
chist de locomotivă cu aburi, 
Petru Berbenițâ, muncitor la ali
mentare, Amos Haidu, lăcătuș, 
Constantin lliuță, strungar, An
drei Despa. tehnician, pe ci să-i 
cunoașteți dv., și pe mulși alții 
— 142 mecanici, 143 ajutori, 101 
meseriași, poate și pe cei 12 
„boboci" — oameni adevărațt. 
Adică să vă vorbească ei. despre 
depoul lor! Dar nu, ca să-i cu
noașteți pe acești harnici ceferiști, 
trebuie să le vedefi locurile de 
muncă, locomotivele ! Că locomo
tivele sînt sufletul, idealul și toa-

totodată, să se adîncească din 
ce în ce mai mult, pentru că 
își dau perfect de bine seama 
că numai așa utilajele și insta
lațiile moderne, menite să le u- 
șureze eforturile" și să le facă 
munca mai rodnică, își vor 
dezvălui eficiența dorită.

După cum se știe, în acest 
context general, în spiritul in
dicațiilor de partid și al legii 
cu privire la perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor din unitățile socialiste,

te celelalte! întregul colectiv se 
străduiește să se desprindă din o- 
bișnuințe, și temeiuri, și vorbe 
fără noimă. Fapte — așa cum o 
ilustrează și cifrele. Sau să fi tre
cut dv. prin depou — cînd era 
mai greu, nu ca acum —cu ctțiva 
ani în urmă. Și să-l fi întilnit 
pe Ion Câtuțoiu, șeful depou
lui, umblind din atelier în ate
lier, vorbind cu oamenii, cerîn- 
du-le sprijin, învațîndu-i să se 
gospodărească și să muncească 
altfel... $i tot Ion Căluțoiu a 
stăruit să se „insiste" mai mult 
cu tinerii, „viitorul depoului", că 
riti-s puțini, peste 200, dar ce să 
mai vorbim !...

Treceam prin curte, și era doar 
a noastră, dar a trebuit ca „șe
ful" iă ne îndemne: „Hai s-o 
înfrumusețăm, oameni buni!" Nu, 
nu pot să vă spun de cile ori 
în activitatea depoului, drumu
rile oamenilor s-au întilnit. Și nu 
pentru că se Inlîrnpla să se în- 
tilnească sau că ar fi primit de 
undeva recompensa pentru mun
ca și strădania lor!... Sînt pri
mii. e drept /...

Dacă ați trece prin depou — 
acum, cînd totul sclipește de cu
rățenie, cind există alei pietrui
te, locomotive bine îngrijite — și 
ați încerca să spuneți unui om 
întilnit: „Hai, odihnește-te, o- 
mule, că mult vă mai frămân
tați z oi ceferiștii! — omul ar 
zâmbi: „Cum să mă odihnesc, ar 
spune. Cît sîntem fruntași — să 
fim fruntași!"

I. DUMITRU

N

Centrala cărbunelui Petroșani, 
în baza unor temeinice studii 
întreprinse, și-a conturat un 
vast program de perfecționare 
a cadrelor, în cincinalul actual 
urmînd să fie cuprinși în di
verse genuri de cursuri, peste 
6000 de salariațl anual, în așa 
fel încit. Ia finele lui 1975, fie
care component al acestui ma
re colectiv mineresc al Văii Jiu
lui să treacă pe la „universita
tea' desăvîi-șirii profesionale.

Un prim pas îl vor închega 
acțiunile în direcția perfecțio
nării pregătirii profesionale a 
directorilor de întreprinderi și 
de unități aparținătoare C.C.P. 
In acest sens, comisia de coor
donare și-a propus ca partici- 
panții — cursanti să abordeze 
problemele specifice activității 
de conducător de pe platforma 
bine conturată de directivele

Congresului al X-lea și ale ple
narei din 3—5 noiembrie 1971, 
a locului și rolului activității 
de organizare și conducere în 
procesul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Obiectivul importantului pro
gram îl constituie împrospăta
rea și îmbogățirea sistematică 
a cunoștințelor pe treapta ie
rarhică respectivă, accentuîn- 
du-se rolul de om politic al 
conducătorului. Partidul a in
dicat hotărît că o intervenție 
eficientă în rezolvarea proble
melor economice majore se 
realizează numai îmbinînd pîr- 
ghiile tehnico-organizatorice cu 
munca politică pentru influen
țarea și dezvoltarea conștiinței 
oamenilor, cultivînd răspunde
rea lor pentru îndeplinirea în
datoririlor sociale.

Dintre căile de perfecționare 
accesibile, pentru directorii de 
întreprinderi și unități miniere, 
s-a ales aceea a efectuării unui 
program bazat pe un studiu 
individual intens, dirijat, al 
fiecăruia, cu verificarea trimes
trială a cunoștințelor și cu exa
minarea anuală. Programul va 
fi reluat din 4 în 4 ani.

Ing. T. MULLER

să sc acționeze pentru ca, în noua 
clapă pe care o parcurgem — cu 
sporite exigențe, sub toate aspec
tele — să nu sc mai repete „căde
rile" ncpcrmisc din a doua jumă
tate a anului încheiat, iar 
nilc dc plan pe 1972 să sc ono
reze în mod exemplar ? Aceasta a 
lost „matca" analizei întreprinse cu 
înalt simț al responsabilității dc că
tre participanții la adunare, a dez
baterilor deschise, principiale, care 
au avut loc.

Să spicuim — spre edificare — 
din cuvîntul unora care au luat 
parte la .fructuoasele discuții :

„Nu silit mulțumit — și nimeni 
dintre noi nu poate fi — de rea
lizările diy anul trecut. Nu am în
deplinit sarcinile de plan. Am fă
cut parte din comitetul oamenilor 
muncii și trebuie să recunoaștem ca 
dacă ne-am fi organizat mai bine 
altele ar fi fost rezultatele muncii 
noastre. Sarcinile dc plan sporite 
din 1972 ne obligă la mai mult..." 
(Mihai Chibulcuteanu. șef dc bri
gadă).

„Resim(im nevoia oamenilor caii- 
li ficați, mai ales in schimbul HI. 
Avem utilaje scumpe, pretențioase și 
e timpul săi învățăm să le minuim 
bine. Optez chiar pentru înfăptui
rea unei policalificări a oamenilor. 
Propun să se înființeze cursuri de 
calificare pentru diferite meserii 
iar preocuparea in acest sens să aibă

continuitate. Prin ac(iuni concrete, 
eficiente, aportul comitetului oame
nilor muncii, al fiecărui membru al 
colectatului poate fi mult mai con
sistent decit pînă acum. In altă or
dine dc idei, cred că ar fi bine să 
sc procure o mașină dc recondițio
nat armături. Ar mai trebui să se 
asigure condiții în așa fel încit ven- 
tilclc de siguranță dc la stîlpii me
talici din abataj, să fie înlocuite 
la fața locului, n-am mai irosi a- 
tîtca minute prețioase, producția ar 
avea numai dc cîștigat..." (Dumitru 
Mihăi, maistru miner principal).

„Mai avem muite de făcut în 
direcția organizării mai bune a mun
cii, a întăririi disciplinei... Trebuie 
să avem mai multă grijă dc utila
jele din dotare. E nevoie, însă, și 
de promptitudine și dc calitate în 
execuția reparațiilor pe care le .so
licităm atelierului mecanic al mi
nei" (ing. Radu Tomescu, șef sec
tor I).

„Soluționarea problemei fluctua
ției — destul de accentuată la noi 
— se impune să aibă mai mare 
pondere în preocupările comitetu
lui oamenilor muncii. Trebuie să 
recunoaștem că nu avem meseriași 
în înțelesul ■ b:m al cuvintiilui. Și 
știm cu toții că executăm lu-

mai 
tînără 
mină

T. MORAR

Pentru urgentarea deschi
derii și pregătirii primelor 
abataje care vor produce in 
acest an, brigăzile de înain
tări ale celei mai tinere ex
ploatări miniere din Valea 
Jiului. Livczcni, păstrează un 
ritm alert de realizări.

Măsurătorile făcute după 
prima decadă a lunii februa
rie înregistrează o depășire 
a planului de metri liniari 
pe exploatare cu 27 ml. Cele 
mai bune rezultate în această 
perioadă le-a obținut brigada 
condusă de Mihai Tira, cu o 
realizare a normei în propor
ție de 111 la sută. La fel de 
bogată este și activitatea bri
găzii condusă de Glieorghc 
Uveges care a realizat in 
condiții de calitate ireproșa
bilă o depășire a normei în 
proporție de 6 la sută la u- 
nul din cele mai importante 
obiective ale minei — circui
tul vagonetelor goale al pu
țului de aeraj nr, 2, orizontul 
475.

(Continuare in pag. a 3-a)
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’etroșani. Obiectivul a înregistrat dumini
că dimineață o... consfătuire la masa rotundă din cadrul „Stu
dioului pionierilor". Foto I Ion LIC1U

De unde, dom’le?
Colegul meu m-a întrebat în- 

tr-o zi:
— Ai auzit de X ?
— Nu — zic eu.
Dacă el e discret să fin și eu. 

Exista un minimum de demnita
te. Și lotuși m-am dus la X.★

Ca întotdeauna, m-a bătut pe 
umăr : „Ce mai faci, dragă ?" iar 
eu i-am suporta: mina cu patru 
„ghiuluri" de aur, parcă dintr-o 
ciudată obligate. Intimplălor și-a 
ridicat manșeta cămășii, s-a uitat 
plictisit la „ceapă", tot de aur, 
iar cit aveam ocazia să-i văd în
deaproape inelele, ceasul, acul de 
la cravată și butonii, tot de aur. 
Intr-un tîrziu s-a apropiat de noi 
un (inc, roșu în obraz, ce-i se
măna leit lui X. Numai mustața 
și statura îi lipseau... Și ce dră
guț ! De asta l-a îndrăgit bufe
tiera, de cind venea să-l vadă pe 
X Și vine destul de des ! Ce s.î 
facă acasă un (inc dc 13 ani ? 
Să-i tulbure liniștea maică-si ? 
La restaurant, responsabilul îi da 
voie pentru că responsabil e 
chiar X în persoană. Iar bufe
tiera, mereu îl îmbie cu măsline, 
cu cașcaval, cu șuncă... Și daca 
ii dă cinci măsline (incului la 
prima porfie... Femeia-i „cinsti
tă" ! Dar (incul lui X are o me
morie formidabilă, Cind i-a pus 
unui consumator șunca pe far
furie să-l fi auzit : „Pune-i lui 
nenea și jumătatea aia, că azi 
nu mi-ai dat șuncă. Mi-ai dat 
cașcaval". Amenințindu-l cu de
getul „greu de inel" X i-a pro-

mis că-l trage de urechi. „De ce. 
mai bine amendează-mă!", 
„Cum ?" „Bine, cum ii amen
dezi pe ospătari, atunci cînd au 
plus și le iei jumătate!"

Este inteligent (incul lui X. 
Este, cum să nu fie. Intr-o du
minică am intrat la o bere. X a 
chemat mai stri-

g.i tăticule!... Se supără și ne dă 
afară!" Am ris de naivitatea (in
cului. „N-are voie.1" i-a expli
cat A'. „Păi dacă n-are, matale 
de ce pui pe ospătari să-i dea 
afară pe ăia care cer condica de 
reclamații ?!" Pentru prima oară 
(incul a primit un picior pe sub 
masă.

Aparent, X, fostul meu coleg 
de la școala elementară, acum un 
om pedant, cu unghii îngrijite pi
ua la cruzime, pomădat și par
fumat, era liniștit, calm. M-a in
vitat la el.

— Cu ce să te tratez, colega ?
— Cum cu ce, a sărit [incul. 

Taie din bucala aia mare de

șuncă, sau din... din... ce-ai 
adus de la restaurant.

M-am făcut că n-aud.
— Tu, nevastă, vezi in bufet. 

E o sticlă de vin...
— Sini doua!
— Cealaltă c de la mine! a 

zis (incul.
— Din via la? !
— Ba, de la fintină... Că și 

matale tăticule, dintr-un sfert de 
butoi ai vindut toată vara...

★

mă mai mir. Pur și sim
plu X n-are bani, n-are... Ba nu, 
(incul are un ceas de 4 000, ne- 
vastă-sa, soacra, și el „sărmanul" 
s-au pavoazat cu aur. E la mo- 

Ut fel/...
i i-am zis colegului :

In chestia cu X ai avut 
dreptate.

— Ei, da, ce vrei sil spui ?
— Nimic — am zis eu.
Și bine face că nu spune ni

mic. Nici eu, dacă aș avea 10-13 
„ghiuluri" de aur, n-aș vorbi. 
Ce ar ieși din chestia asta... Dacă 
nu scotea bani: de la C.E.C., ar 
fi ajuns omul să fie... Că, intre 
noi fie spus, eu bănuiesc altceva. 
Vila aia, 303 metri pătrați de 
dale în curte, gardul de fier for
jat, mașina, mobila de 80003..., 
toate sini ale lui X. Dar, cum 
ați văzut, eu n-am spus o vor
bă. Ce, mare lucru e in viață să 
ai, pe lingă vilă și mașină, pe 
lingă mobilă și covoare, și vreo 
10—13 inele ? E mare lucru ?

!

1
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Duminică, in meci amical

„U" CRAIOVA -
C<?ntinuindu-și „suita* meciu

rilor pregătitoare, în vederea 
noului sezon fotbalistic intern, 
echipa Jiu] Petroșani s-a depla
sat, duminică, la Craiova, în
tâlnind intr-o partidă amicală 
formația locală divizionară A. 
Universitatea.

Pe un teren dc zgură, auxili
ar, a| stadionului central al o- 
rașului, în fața a peste 7 000 de 
spectatori, antrenorii celor două 
„tccmurr-, C. Cemăianu și E- 
ugen Iordachc. au trimis „în 
luptă următoarele loturi : „U“ 
('RAION A : Papuc (Oprea) — 
Nieulcscu. Dcselnicu. Samcs. 
Vclea — Donosc. Ivan (Strini- 
bcanu) — Martinoviri (Nițăk 
Mincioagă, Oblemenco, Țarâlun- 
gă (Tacoi): JIUL PETROȘANI: 
Sin iu. Georgescu.Dodu. Stocker 
Mihai Marian — Cotormani. 
l.ibardi — Urmeș, Făgaș. Mul- 
țescu, Năidin. (Celor ce observă 
lipsa din formația Jiul n lui 
Georgevici le comunicăm că nu 
e vorba decît despre o ușoa

ră „întindere*; Tonca. în 
schimb, a fost operat, săptăinîna 
trecută, dc apendicită).

Jocul, presărat — în ciuda 
terenului foarte greu care — a 
supus pe jucătorii ambelor «- 
chipe la eforturi susținute — 
cu faze dc mare spectaculozita
te, a dat cîștig dc cauză, în fi
nal, echipei mai bine pregătite 
fizic si tactic, oaspeților, răs
plătiți. onform unei bune tra
diții, cu aplauzele nedrămuite 
ale spectatorilor olteni.

Cum s-au înscris cele patru 
goluri ?

In minutul 20, in urma unei 
reușite țesături d> pasc, l rmeș 
pătrunde în careul lui Papuc 
și cînd e pc punctul de a șuta, 
prinlr-un efort dc ultimă in
stanță. Ivan îi .suflă* balonul, 
schimbîndu-i direcția, derutind 
portarul și... 0—1.

Oaspeții pun stăpînire pe joc, 
acțiunile ofensive — periculoa
se — se îndesesc substanțial, se 
disting prin simplitate și direc-

NOTE PE PORTATIV
• Salutară — inițiativa conducerii C.S. Jiul Petroșani 

(la determinarea căreia nu ne putem ascunde mindria să 
afirmăm că am contribuit și noi) de a renunța la -păsările 
călătoare” care se perindau fără nici o ..tragere dc inimă" 
prin echipa de fotbal dc .tineret — rezerve", antrenorul Ti- 
beriu Szabo avînd, azi. Ia dispoziție un lot de înzestrați 
fotbaliști localnici. Mulțumiri antrenorilor echipelor jude
țene care — au crescut asemenea autentice talente și le 
urăm... noi succese in activitate.’ £ Cuplul excelenților 
patinatori sovietici Irina Rodnina — Alexei Ulanov și-a con
firmat valoarea și la Sapporo. ® In acest an se 
împlinesc 50 dc ani dc Ia primul rezultat de răsunet 
al echipei de fotbal din orașul Petroșani — disputarea finalei 
.Cupei României — 1922". Nimerit prilej de stimu
lare a ambițiilor! • Vasile Suciu. goal-quepcrul Jiului, 
s-a înapoiat din Maroc, unde-a apărat. împreună cu băcăua
nul Ghiță. poarta .naționalei olimpice". • Marin Perones- 
cu și Emil Georgescu joacă la Metalurgistul Cugir. m 
echipa lui V. Tilmaciu. 9 Știți cit a cheltuit, in 1971, secția 
dc volei a C.S.V. .Știința" Petroșani pentru o echipă care 
se cam ..plimbă” printre celelalte competitoare din campio
natul județean, ncavind adversari ? 10 906 lei ! ( am mult ! 
• Fotbaliștii Jiului nu vor mai efectua proiectatul turneu 
în R.S.F. Iugoslavia, din motive independente de voința clu
bului. Oricum, un .calendar precompctițional" adecvat a 
fost _ după cum știm — deja asigurat • In sfirșit. Steaua 
s-a întors cam cu coada între picioare, scutită fiind de ul
timul meci, probabil, din lipsa de interes față dc o ase
menea formație fără glorie pe care au iscat-o repetatele 
eșecuri dincolo de ocean". (Eugen Barbu). £ O cronichctă 
foarte alertă publică scriitorul Fănuș Neagu (în „Romania 
literară- nr. 7) la ultima carte a ziaristului Petre Cristea: 
„Nu trageți in antrenor*.

V. ZETk________________

JIUL 1-3
ționare precisă. încercările timi
de dc a egala ale gazdelor, apă
rarea Jiului le răspunde prin 
sobrietate ți promptitudine, prin 
dirzenie și pricepere...

Prima repriză se termină în 
avantajul — ca joc și scor — 
cert al oaspeților.

l.a reluare, cei care dau tonul 
ostilităților sînt tot echipierii 
Jiului. Ej combină frumos, fie
care acțiune ofensivă a lor sea
mănă panică într-o apărare 
greoaie, care sc zbate să stă
vilească elanurile oaspeților dar 
nu prea reușește. In min. 65 
se înscrie cel mai frumos gol 
al meciului. O pasă din „adîn- 
cime" dc la Cotormani, este 
„fructificată** de Urmeș, care, 
de pc extrema dreapta, centrea
ză la L.ibardi. Un șut din 
„voie", necruțător, de Ia 13 
metri și... 2—0.

In același minut — mingea, 
repusă la centru, e preluată de 
jucătorii Jiului. l.ibardi „schim
bă" eu Urmeș. Făgaș, prcluînd 
pasa, pătrunde cu impetuozita
te, Samcș alunecă și tînărul 
atacant al Jiului, singur, pune 
peste Oprea. în poartă, un 
balon „muncit" : 3—0. Scor de 
„forfait* ! Oaspeții, în continu
are, sînt stăpîni autoritari ai 
terenului, prestează un joc de
zinvolt, combină frumos și pre
cis, nu dau gazdelor ocazia de 
a sc Infiltra în dispozitivul 
lor. Și totuși, în min. 82 univer
sitarii craioveni reușesc să dea 
golul „de onoare". O fază pc 
extrema dreaptă, pornită de la 
Niță, o ezitare a lui Mihai Ma
rian (mingea se oprise în a- 
pă !...) și Donosc, cu „‘șpițul" o 
.înțeapă" în poarta lui Suciu. 
3—1 — scorul final al parti
dei putea fi modificat dacă, 
în unele faze, oaspeții — cei 
care, duminică, la Craiova au 
jucat ca la ei acasă — ar fi 
dovedit o maximă concentrare. 
Au mai ratat bune ocazii ! 
Urmeș» Libardi (bară), Făgaș.

„Te duci și tu... 
Și-n urma ta. 
Dureri în suflet... 
să string..."

— Spunc-mi. dacă-ți mai a- 
mintești, cînd ai auzit pen
tru prima oară cuvîntul ..fot
bal" 9

— Pe la cițiva anișori. In 
familie se pronunța, de foar
te multe ori pe zi această 
vorbă fascinantă...

— Și cînd ai înțeles ee e 
acela fotbal ?

— Cred că inainte dc 7 
ani. Tata era antrenor...

...Tata ! Gheorghe Cotorma
ni. mijlocașul-atacant al Jiu
lui, jucătorul de rafinament, 
autor al atîtor goluri ale... 
victoriei, este unul dintre fiii 
— o spun pentru cei cc nu ști
au — marelui „fachir* al Ri- 
pensiei, idolSl spectatorilor 
deacum treizeci și cinci de 
ani, fiul acețui impozant Gu- 
liver între pitici, care domi
na careurile de pe piedesta
lul distincției și al măreției. 
A fost chiar atît dc ..mare* 
Cotormani-senior ? Cred că 
e suficient dacă reproduc 
aici doar cuvintele lui Ion 
Chirilă ; „o carte de amintiri

POȘTĂ
• Iulian lordache — Vul

can : Elogiați. ’a superlativ. în 
însemnările intitulate -Un dc 
but frumos*, pe un tînâr fot
balist. fost component al e- 
chipei Minerul Vulcan, ac
tualmente promovat în echi
pa (renovată) a Jiului — ti
neret. Sintem de acord, cre
dem în calitățile lui Ion Lu
cian. dovedite pe dreptun
ghiul verde al stadionului 
(deși nu l-am văzut. încă, e- 
voluînd într-o echipă). ba- 
zindu-ne pe discernămintul ce
lor care l-au propus spre 
promovare. Considerăm. însă, 
că un „portret* în ziar, cel pu
țin deocamdată, e neavenit și 
prematur.

După cel puțin un sezon

PAOONIB
la Jiu] — dacă „eroul* re- . 
poriajului dv. se va impune | 
— mai putem sta de vorbă I . 
l’înă atunci însă... In ce pri- I 
ve.ște fotografia — dacă ar 
fi fost identică celei de pe._ I 
buletinul de identitate, poa
te am fi pubJicat-o! 1
• Horațiu Borca — Petro- | 

șani; Intitulat .Din istoria I 
campionatului Europei", ma- | 
terialu] dv. înaintat redacți- ■ 
ei conține „lucruri* foarte | 
cunoscute, neinteresante pen- . 
tru cititorii noștri. Publică I 
prea multe asemenea date ’ 
revista ..Fotbal" și ziarul I 
„Sportul* ca să le mai repu- I 
blicăm și noi. Cu altceva da- I 
că .veneați*. aveați poate mai | 
multe șanse de izbîndă... i „Totu-i alb. pe cîmp, pc dealuri...*

„FOTBALUL JOC
de Ion BA1EȘU

cam- 
World 

’70.
„avertis- 

previne în 
(—aveți 

document 
mai serioasă

torul, începînd din Londra 
anului 1966 — dc la mislcrio 
sul furt al statuetei de aur 
și descoperirea făptașului de 
către un „autentic" Sherlock 
Holmes în patru labe, cățelu
șul Pickles, și pină la mare
le triumf al brazilienilor, din 
Mexico ’70.

Un capitol aparte in carte 
este dedicat prezenței „nalio-

Note de lector

Cu umorul caț^-l caracteri
zează și-l definește — bazat 
de obicei pe clișee dc lim
baj și aluzii la actualitate — 
cunoscutul prozator Ion Bă- 
ieșu (autorul îndrăgitelor vo
lume de schițe și povestiri 
„Sufereau împreună* .Iu
birea e un lucru foarte ma
rc") oferă cititorilor, în volu- 
lumul „Fotbalul — joc dc băr
bați" pagini palpitante de 
„i ronică” fotbalistică, pc mar
ginea ultimelor două 
pionate mondiale 
Cup ’66 și Mexico

Dacă cele două 
mente" cu care-și 
prefață” cititorii 

de-a face cu un 
zguduitor: cea
și mai competentă cronică a 
fotbalului indigen și străin 
din ultimii ani..."; ....cartea 
nu a fost scrisă pentru citi
torul de azi, ci pentru ccl de 
miine, mai exact pentru citi
torul din anul 3 000...“) au da
rul într-un fel, să deruteze 
— cartea, ca atare, atrăgînd 
totuși atenția că... fotbalul e 
un joc de bărbați, se prezintă 
ca o istorie oarecum roman
țată (după cum recunoaște 
și scriitorul) a .mondialelor 
lui Mllly, drăgălașul pui de 
leu. și a lui Juanito, „azle- 
eul".

Concepută și scrisă în sti
lul propriu foiletonistului „de 
clasă", cartea își plimbă cîti-

nalei" române la Guadalajara, 
pe înaltele platouri mexica
ne, remarcabilei „figuri* fă
cute acolo de Dumitrache, 
Dumitru și compania... in to
vărășia aparent intangibilelor 
vedete universale Bobby 
Charlton, Pclc, Tostao, Ada- 
mcc. Notele de umor cald, 
secantate de ironii malițioase 
și, nu rare ori, sarcastice — 
toate însă mînuite cu o teh
nică de maestru — dau o vio
iciune deosebită narațiunii. 
Cîleva spicuri. spre edificare! 
...Dar ce poți face împotri
va destinului, nu poți face îm
potriva lui Angelo care, ne- 
tam-nesam, îl scoate din te
ren pe Dumitrache, omul de 
gol, cînd putea să-l cheme la 
pieptu-i pe omul lui cel mai 
drag, Lupescu, care făcuse mai 
mult decît nimic în tot me-

ciul“ ; „Cum am mai spus, 
n-am avut curajul să mă uit, 
mi-am pus haina in cap și 
in-am ascuns sub masă. Am 
ieșit (le-acolo in urletele de 
bucurie ale mexicanilor, care 
ne iubeau in clipa aceea ca 
pe copiii lor. Am ciștigat, a- 
vein două puncte, mintea în
cepe să ne sfiriie, facem 
calcule..." ; „...Seara mă in- 
tilncsc cu Dobrin in fața ho
telului. Se uită trist spre 
Dumitrache și Lucescu, care 
dau interviuri și autografe : 
Nea Ioane, mă întreabă, nu 
știi dacă joc cumva și eu ?"

Ultima partea cărții lui Ion 
Băieșu c consacrată unor in
terviuri demne de invidia o- 
ricărui gazetar sportiv : cu 
Jouo Saldanha, fostul antre
nor al brazilienilor, cu „ma
gul- Helenio Herrera, trimis 
în Mexic de marele cotidian 
italian .Corierre della sera", 
cu cel mai ideal partener al 
reporterilor, Helm ut Ii Schon, 
antrenorul echipei R. F. a 
Germaniei, cu Didi — „in
ventatorul foglici secca*.

„Fotbalul — Joc dc bărbați" 
este — cu alte cuvinte — o 
istoric vie, mereu actuală, 
mereu tentantă, o povestire 
nepretențioasă dar foarte a- 
tractîvă, o carte pe care nu o 
prea j>oți lăsa, seara, pe nop
tieră, pentru a te... culca mai 
devreme.

In cinstea sărbătorii lor, 
tinerii lucrători feroviari 
din cadrul Complexului 
C.F.R. Petroșani s-au întîl- 
nit. Ia clubul C.F.R., intr-o 
pasionantă dispută de tenis 
de masă și șah. Trofeul pus 
in joc, la tenis de masă, a 
revenit lui Nicolae Sirbulescu

\\ IONESCU

„Cupa
16

Februarie" 
la șah 

și tenis 
de masă

(Depou), urinat in clasament, 
dc Dumitru Purcaru (Depou), 
Ion Dulămiță (Atelierul dc 
revizie) și Ion Kindea (C.E.D.). 
La șah, primele locuri au 
fost ocupate dc Iiic Iluină- 
ilă (Depou), Dumitru Sirbu 
și Ion Iliuță (Atelierul de 
zonă).

Cîștigătorilor le-au fost 
oferite dc către organizatori 
— Comitetul U.T.C. al Com
plexului C.F.R. — diplome și 
plachete.

I. IACOB

Azi, vi-1 prezentăm pe

COTORMANI
despre fotbal fără Cotormani 
ar fi — eh, cum ar fi ? — ar 
fi ca... „Santos* fără Rele* !

— Tata te-a adus la sta
dion...

— Pc la 8 ani. La 9 ani am 
debutat la „piticii* Metalului 
Hunedoara.

— Mai ții minte și alte de
talii ?

— Jucam eXtreină dreaptă. 
Am învins C.F.R. Simeria cu 
3—1.

— Apoi ?
— La juniori, la Oțelul Ro

șu, o perioadă foarte scurtă 
și, la 16 ani, intram in echi
pa seniorilor din același oră
șel. In campionatul județean 
la început, apoi în .B“...

— Antrenor?
— Gain.
— Promovarea la Știința 

Timișoara cînd a intervenit?
— In 1964. Eram in ..B". 

Apoi, in ’65 in „A".
— „Conformația* liniei de 

atac ?
— Cotormani, Lereter, Ma- 

nolache. Mițaru.
— Meciul de debut în „A*?
— Cu Steagul roșu, la Ti

mișoara, 2—1. De fapt, cel 
de-al doilea meci al meu in

prima divizie a fost „pasul 
cu dreptul". La București, cu 
Dinamo, 3—2 pentru noi. Am 
înscris două goluri... A ur
inat meciul cu Știința Craio
va. 3—0. In 1967 am retro
gradat. Și-am mai jucat un 
an in „B*_.

— In decembrie 1968, par
că ai venit la Jiul ?

— Exact ! Aici am avut ce
le inai mari satisfacții sub 
„bagheta* lui Ozon. Un Ioc 
6 și un loc 7 în clasamentele 
finale ale primelor două 
campionate...

— Care-au fost cei. mai 
buni antrenori cu care-ai lu
crat ?

— Titus Ozon și Eugen Ior- 
dache

— Și cel mai bun antrenor 
din lume... O părere ?

— Bătrînul Sepp Herber
ger.

— Ai vreun ido] în fotbal?
— Gersbn.
— Dintre fotbaliștii ro

mâni ?
— Foarte dificilă întreba

re ! Cred că n-am să pot să 
răspund. Dacă, totuși, trebu
ie, atunci mă voi „fixa" la 
unul dintre halfii ce „vin" : 
Domide.

— Ce post preferi în echi
pă ?

— Indiferent, dar.., la mij
locul terenului!

— Ai vreun „hobby* în a- 
fara fotbalului ?

— O pasiune : școala. Pen
tru moment...

— Altceva ?
— Pictura.
— Motivația ?
— Nu numai pentru că so

ția e de specialitate ...
- Care a fost cel mai fru

mos gol pe care l-ai înscris 
vreodată ?

— Golul al 3-lea, din 
„drob* de la 20 de melri, în 
meciul Știința Timișoara — 
Honved Budapesta. Am ciști
gat cu 7—3! Și încă unul... 
Primul meu gol pentru echi
pa Jiul, in primul meci la 
Petroșani, cu Vagonul Arad. 
Era in primăvara lui ’69...

— Reții faza ?
— Cu precizie! Centrare 

impecabilă — Peroncscu, de 
pe stingă, plonjon Cotorma
ni, cu capul, sus la vinclu, 
in colțul sting.

— Care-a fost cel mai 
prost meci jucat la Jiul ?

— Penibil am evoluat in 
’70, în „Cupă", cu rezervele 
lui Dinamo, la Sibiu !

— Avertismente, eliminări, 
autogoluri, penalty-uri rata
te?

— Nimic! Nimic din toate 
acestea...

— Ai o dorință mare, dar 
mare de tot ?

— Da. Să termin cu bine 
Institutul de mine și echipa 
Jiul să ajungă să fie cotată 
altfel, la nivelul lotului pe 
care-l are. la nivelul presti
giului fotbalistic dc altădată 
al acestui oraș.

— Am încheiat!...
V. T.
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„CUPA SENKENTCNARULUI U.T.C.
Comitetul orășenesc U.T.C., în 

colaborare cu A.S. „Minerul" 
Vulcan a organizat, pentru ti
nerii din oraș, un atractiv con
curs de tenis de masă, la star
tul căruia s-au aliniat 32 de 
concurenți, reprezentanți ai 
E.M. Vulcan și Preparațici 
Coroești.

După o luptă sportivă deose
bit de pasionantă, trofeul pus 
în joc a intrat în posesia tî- 
nărului Zoltan Gergely. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Dumitru Sima, Peter Arpad 
și Ion Frătean.

Ar fi foarte bine dacă, în 
timpul cel mai scurt, această 
inițiativă ar fi îmbrățișată și 
de către celelalte comitete o-

Tenis de masă
rășenești U.T.C. precum și dc 
către asociațiile sportive care 
pot organiza asemenea întreceri 
în acest sezon rece.

★

Și comitetul U.T.C. al E.M. A- 
ninoasa a oferit tinerilor de la

mină prilejul reînnoirii unei 
vechi tradiții. Primit cu viu 
entuziasm, concursul de tenis de 
masă a avut următorul „finiș" : 
1. Ing. Mircea Jampa ; 2. loan 
Ionică : 3. Mihai Popa ; 4. Ion 
Vigula.

In clasamentul pe echipe, lo
cul întîi și trofeul au revenit 
echipei sectorului III, urmată 
în ordine de echipele sectoare
lor II, I, și IV.

Iacob IMLING

• ••••• • ••••• •••••••
SÎNT CONDAMNAȚI

FOTBALIȘTII JIULUI
cenușiei mediocrități ?

Am fost rugați să citim, in 
ultimul număr al revistei 
„Fotbal", in cadrul rubricii de 
ecouri la noile reglementări a- 
le activității antrenorilor, se
ria de declarații în favoarea 
accentuării rolului clubului. 
Cițiva dintre „elevii* antreno
rului Eugen lordache ne-au ru
gau Și, bineînțeles, le-am citit. 
Recunoaștem, după , prima lec
tură a urmat și a doua, și a 
treia. Simțeam că ceva deran
jant s-a strecurat printre unele 
declarații făcute hebdomadaru
lui sportiv bucureștean de că
tre vicepreședintele clubului 
Jiul, prof. Mircea Pascu. Am 
găsit ! Bănuim va este vorba 
despre două propoziții care, în- 
tr-adevăr — iară nici o supăra
re ! — nu puteau să nu zgiriic 
susceptibilitățile unora dintre 
fotbaliștii localnici. Despre ce 
este vorba ?

Prima : „Pe lingă faptul că 
avem o echipă cu multe ele
mente tinere, in formare, fără 
prea mari veleități, orașul Pe
troșani n-a atras pe antrenorii 
cu nume." Să ne „legăm* de 
miezul acestei propoziții. Ce în
seamnă „fără prea mari velei
tăți" ? Sau — mai din profun
zime privind — ce înseamnă 
„veleități" ? După cite .știm, ve
leitate nu înseamnă nimic alt
ceva decît pretenție, dorință, 
ambiție — NEJUSTIFICATE ! 
Nu vă simțiți lezați în amorul 
propriu, stimați fotbaliști, ni
meni n-a vrui să spUDă că ați 
fi lipsiți de „prea mari preten
ții, ambiții, dorințe*!

De „prea mari veleități* — da. 
In sens peiorativ, deci. Că, une
ori, cuvînt-ul „veleitate* apare, 
în discuții și declarații, stors 
de nuanța peiorativă, drept o 
„pretenție justificată" — asta e 
cu totul altceva. Sini aliția oa
meni azi care lărgesc sensul cu
vintelor limbii române — voit 
și util, sau ne-voit și din eroa
re ! Așa că...

Așa am crezut la început...
Citind, însă, a doua afirma

ție; .șocantă, credința a început

să ni se clatine. Cum adică 
„echipe ca Jiul pot sâ angajeze 
și antrenori din grupa B" ? 
Asta înseamnă că vicepreședin
tele clubului Jiul crede, in
tr-adevăr, că echipa de fotbal 
Jiul e compusă din jucători fă
ră prea multe pretenții, dorin
țe, ambiții ! O echipă ca Jiul, 
deci (care a învins, nu demult 
și învinge de cițiva ani, fără 
drept dc apel — o echipă ca 
Dinamo București, nue.eu al re
prezentativei României sau o 
echipă ca ,U* Cluj, (care dă lo
tului național 4 — Ștefan, Cre- 
țu, Anca, Uifăleanu — jucători) 
nu poale emite pretenția de a 
angaja antrenori mari, njulțu- 
mindu-se și cu alții din. „grupa 

/B" ? Straniu i Deci, orașul Pe
troșani n-a atras antrenori cu 
nume. Dar, oare, Bazil Marian, 
Eugen Mladin, Ion Bălănescu, 
Eugen Iordache n-au avut nu
me de rezonanță la angajarea 
lor ca antrenori ai Jiului ? 
Deci, pentru că aici, la Petro
șani, există doar... doi interna
ționali A (Suciu și Libardi), 
doar... șapte jucători cu înde
lungi state dc serviciu in pri
ma divizie a țării, cițiva dintre 
ei vizați uneori și de „ochiul* 
antrenorilor diferitelor loturi re
prezentative (Georgescu, Geor
gevici, Ștocker, Cotormani. Do
dii, Urmeș, Naidin) și încă doi
nei tineri fotbaliști de certă 
perspectivă, echipa Jiul nu are 
voie să aspire la un puternic 
salt, dintr-un cvasi-anoniniat. 
datorat, credem, printre altele, 
și absenței totale a „reclamei"? 
Nu. Jiul nu are nevoie de alți 
jucători pentru a dori, a spera 
cu fervoare, a-și manifesta pre
tențiile la „mai mult"! Cum și 
cînd s-a afirmat total fotbalul 
românesc pe plan internațional? 
Să ne amintim. Categoric, in 
urma inlăturării acelei penibi
le inhibații în fața numelor u- 
nui Pelc, Moore, Peters, Bcken- 
bauer, Haller, sau Kuna. Adică, 
mai precis, alunei cînd elevii 
Iul Angelo Nicnlescu s au con
vins cit este adevăr și eit .re

clamă* din tot ceea ce se spu
nea ! Și cînd — să recunoaștem
— nici șansa nu i-a ocolit... De 
mare încredere in forțe, dc op
timism exagerat (da, exagerat !) 
de șansă și de dorință ardentă 
de autodepășire are nevoie e- 
chipa Jiul, jucătorii ei. Ori, a- 
cesle „lucruri* trebuie să fie 
inoculate. Se cer în permanen
ță inoculate! S.C. Bacău nu-1 
are decît pe Dembrovschi, F.C. 
Argeș pe Dobrin, Steagul roșu 
pe Adamache... U.T.A. ce jucă
tori „cu mari veleități" avea 
acum doi ani, cînd a „luat* en
tuziasmam campionatul ? Doar 
pe Domide. Jucătorii Jiului, 
deci, n-au prea mari pretenții. 
De ce n-ar avea ? Ce pretenții 
aveau rugbiștii Științei Petro
șani la începutul actualului 
campionat ? Poate, în aparen
ță, nu prea mari. Și dacă an
trenorul Teodor Rădulcscu, nu 
le-ar fi vîrit în cap „băieților* 
săi că pot învinge pe oricare 
dintre favoritele campionatului, 
determinîndu-i chiar s-o facă, 
cum s-ar fi ajuns ca, doar du
pă o jumătate de sezon, ală
turi de cele doar două „nume* 
cu veleități (Dinu și Marinescu), 
în lotul național lărgit al Ro
mâniei să apară acum încă 
alți... 9 (nouă) rugbiști petro- 
șâneni, cu foarte mari ambi
ții ?...

Nu I Categoric nu I Crezind
— și convingind și pe alții — 
că o echipă, căreia atunci cînd i 
s-a cerut a dovedit că posedă ju
cători de mare ambiție, nu poate 
spera spre .înălțimi", că nu poate 
angaja (cînd va fi cazul, firește) 
un tehnician de elită, pentru că 
are „aripi" scurte, bune doar 
pentru... jumătatea a doua a 
clasamentului, nu vom reuși cu 
adevărat nimic !

Sjperăm să fim- bine în
țeleși. N-am spus — tot 
ceea ce ani spus aici — 
decît dintr-o mare dorință 
de a-i feri pe jucătorii Jiului să 
înțeleagă că ei ar fi sortiți pen
tru totdeauna cenușiei medio
crități. să nu creadă că ei n-au 
voie nici măcar să spere Ia un 
loc mai spre vîrful piramidei, 
ea pe vremea lui Romoșan, Pă
unit. Paraschiva, Vnsiu, Farcaș 
II, Crîsnic, Gabor și atîția alții.

V. TEODORESGU
P.S. Am dori să af am și al

te opinii „pro* sau „contra* a- 
cestor afirmații.
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Iponențî al lotului național, ■ 
iar inimosul antrenor Nicolae |

I Barbu, teamul său obișnuit _ 
dc sportivi, dîrzi și ambi I

I . . . , :

I I I
I vînd clipe de
I fina) oaspetele

It-iv dar șl
Meci nul.

O reușita 
jijii lă 

amicala
la Lupeni
Si ni bălă scara, în sala l’« ’

latului cultural din locflhta- I 
te. Minerul Lupeni a p in t | 
replica formației Minerul i 
Moldova Nouă, într-o între- | 
cere amicală.

Echipa oaspete, condusă de I 
fostul campion Vasile Seco- • 
șan, a prezentat o formație I 
tinâră, puternică. în frunte I 
cu excelenții pugillști Valen-1 
lin Bratie și Irinel Pop. om- |

I
inu (Lupeni) și ( <>n- | 

Anghel (Moldova No- I
I 
I

I

I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I 

țese" și devin mai atenți. Se | 
• ataca și se apâră cu pruden- I 
Iță. Repriza a H-a este foarte | 

vioaie, pugilistul oaspete dc-
| vedește frumoase cunoștințe | 
I tehnice, prin lovituri scurte . 
Iși deplasări rapide. Cotigă r:- I 

postează dur. Ultimele 3 mi-
■ nute sînt de o rară frumuse- I 
I țc. Se boxează „curat*, ar- I 
’ bitrul neintervenind aproa- E 

invin- | 
lui ■ 

.... ,’ră J

I

Un meci deosebi» dc dur 
au furnizat .penele" Zaharia 
Muntcai 
stantin 
uă). S-au schimbat lovituri 
grele, fiecare din boxei i a- 

.......................dificultate In 
este mai ac- 

mai dezordonat.

I Talentatului Dionisie *• 
kcli ii revine greaua
de a lupta împotriva Iui Iri- 

Incl Pop. care printr-un bun 
joc de picioare, evita coniac- 

Itul decisiv cu lupeneanu! In 
repriza a II-a lupta sc inten- 

Isifică, oaspetele reușește ci- 
tevg „upercuturi*, la care in

să nici Szekeli nu rămîne 
.........__ ___ „direc-

. In ultima repriză, ambii 
boxeri, dezlănțuiți caută — 
ficare — să-și adjudece victo
ria dar, cu toate eforturile 
depuse, nu reușește nici ți
nui Egalitate !

Următorul
Șerban Cotigă 
în

Iau nici uu ic
dator, răspunzând cu ..<

ț te*. In ultima repriză, ;

l_ ...
I Braț ic începe îr 

schimb violent,

I
I

meci, d 
și Vah 
trombă 
după

BOX
I ambii adversari se „cumin- 

tncn“ J --- ' —*'

1 bitrul neintervenind 
I pe de loc. Decizia de 
I gător la puncte atribuită lui 
I Cotigă, după părerea noastrf 
I îl neîndreptățește pe Valen- 
Itin Bratie care merita »n 

meci nul.
Ioan Cercel, care ni s-a pă- 

I rut nepus la punct cu antre- 
• namentele, a pierdut de pu- 
I țin la puncte meciul sân cu 
| Toma Maria.

Iln ultimul meci, la catego
ria grea, localnicul

IMocanu t . ______
te dificile încă din repriza I.
Adversarul său. E. Varga pa- | 

I re hotărît să „încheie* — 
I pede socotelile și atacă fu- . 
Iribund. Mocanu se apără greu I

și rezistă, rezistă... încet în- I 
Icet, situația se egalizează. ■

Lupencanul punctează precis I 
Iși Varga dă semne de obo- | 

seală. In ultima repriză Mo- | 
Icanu e cel ce nu mai are pro- | 

b’eme, Varga — în situația . 
Ide grogy — nu mai are spe- I 

ranțe și e salvat de gong. ’ 
I învingător, Băluță Mocanu. 1

Alte rezultate : Petru Toma I

localnicul Bâluțâ ® 
trece prin momen- I 

? încă din reoriza 1 *

re-

nu mai are spe- 
. . salvat de gong,

învingător, Băluță Mocanii. 
Alte rezultate : Petru Tonta

• b.p Teodor Chișcă ; Laureaa I 
I Ciocia meci egal cu Emil | 

Chișcă ; Marcel Șurubaru în- * 
vinge prin i' . ‘ 
stantin Micșan : immu *vei» _ 
pierde prin abandon la I 
Gheorghe Radu : Teodor Hcn- • 
teș p p. la Dumitru Ion ; Con- 

j p.p. la Jiva A- 
postolovicL Primii 
sînt de la Minerul 
Rezultat final 11 ’

A fost o t 
făcută sportului cu mănuși

ircel Șurubaru în- | 
abandon pe Con-I 
șan : Mihai Weisz JI

I
| teș p p. la Du
I stantin Luca
| Rezultat final 11—11. ■

I A fost o bună-” propagandă I 
I făcută sportului cu mănuși • 
I în Valea Jiului, pentru ca-1 
I re felicităm pe antrenorul I 
1“......................... ................

I
I.

I
boxeri I 

Lupeni. |

Nicolae Barbu -are ar trebui 
sprijinit mai eficient de aso
ciație.

Constantin VIRLAN 
corespondent

LUPTE
Duminică, 13 februarie, sa

la dc sport .Constructorul" 
din Hunedoara a gâzuuit 
etapa județeană a campiona
tului repuuacan iudiviuual 
de seniori la tuple libere.

Pentru cucerirea titlurilor 
de campioni județeni pe 1972, 
și a dreptului de a participa 
la clapele superioare, s-au 
întrecut cei mai buni luptă
tori ai județului nostru, re
prezentând secțiile de lupte 
din municipiile Deva, Petro
șani și Hunedoara.

Municipiul nostru a fost 
reprezentat de luptătorii de 
la bcoala sportivă Petroșani 
care, deși au avut de înfrun
tat adversari cu mai multă 
experiență — ținind scama 
că luptătorii de la Construc
torul Hunedoara in anul pre
cedent au activat în divizia 
A — doi din elevii profeso
rului Gheorghe Pop au re
ușit să cucerească două din 
cele zece titluri de campioni 
județeni. Cele două titluri au 
fost adjudecate de către spor
tivii Marcel Clldlrar la ca
tegoria 48 kg și Durei Tftniaș, 
categoria 62 kg.

Surprinzătoare — absența 
de la această competiție a 
sportivilor de la Jiul Pv.rila, 
care, după cum se știe, in 
ultimii 10-12 ani au cucerit 
cele mai multe titluri de 
campioni județeni.

S. BA1.O1
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Adunări generale ale oamenilor muncii

POWfAWl
(Urmare din pirjf. /)

nări complexe. suprat egbcni ui; 
l»fe. n-iaiuții. care •reeeati o fie 
țatire rvf&iotutlă pe macurjL." 
(Dan /arlescu, țel echipa w. torul 
general).

„Factorii de conducere ai sccto- 
ndhri, ai minei, trebuie să se în
grijească cu mai mold răspundere 
pentru ca minerii să aibă cendi- 
țiile asigurate la locurile de mun
că, peBtru ca noile fronturi de lu
tru fi fie pregătire cum se cuvine. 
Am avut necazuri din cauza asta.." 
iNw» Demeter, șef de brigada).

„Comitetul oamenilor muncii.
■ actorii răspunzători dc hunul mers 
al activității sectoarelor, n-<m fl- 
«ut totul pentru diminuarea Hmc- 
> nației, pentru reducerea absente
lor rtemotnate, pentru întronarea 
urm discipline ferme... Dar nici noi, 
membrii comitetului U.T.G.. meciș- 
tii, n-am sprijinit, cum se cuvenea, 
rrganra'ia de partid in munca de 
rwcarc a conștiinței muncitorilor 
tineri. a noilor angajați, n-am în
treprins acțiunile care je ceteau in 
«cest sent Ne angajăm ca in a- 
n»i) in cort sa facem totul pentru 
ca aportul nostru la realizarea cu 
cinste a sarcinilor de plan încredin
țate colectivului sa fie cit mai viu. 
mai concret..." Mm'ea Bărbiță. se
cretarul comitetului U.T.C.).

..Avansările de 15—16 metri pe 
lună la o scrie de frontale nu pot, 
în nici un caz, să ne satisfacă.» 
Alici noi, cei de la conducerea sec
torului, dar nici conducerea minei, 
n-am intervenit întotdeauna, cu o- 
perativitatea <i eficiența care s-ar 
fi cuvenit, în asigurarea unei pla
sări corespunzătoare a capacităților 
productive, a unei corecte deser- 
viri a formațiilor de lucru. Organi
zarea muncii nu s-a desfășurat la 
nivelul care se impunea! încă ceva : 
pe viitor să fie respectat planul de 
aprovizionate cu utilaje și piese de 
schimb, a căror lipsa sau intîrziere 
în „alimentare", poate să deregleze 
serios procesul de producție..." (ing. 
Gheorghe .Marchîș, șef sector II).

„Nu avem meseriași care să ne 
execute, in bune condifiuni, repara
țiile de care avem nevoie... Intîm- 
pinăm greutăți și în ceea ce pri
vește modul cum se realizează pre
gătirile pentru viitoarele fronturi de 
lucru..." (Constantin Zaharia, șef de 
brigada).

.... Ne vom strădui mai mult de- 
Crt pînă acum să garantăm pe de
plin conjunctura propice pentru ca 
sectoarele productive să-ți realizeze 
fu timp sarcinile de plan, cu con
diția ca și noi să fim aprovizionau

Supărați 
pentru 

felicitări ?
De la corespondentul nostru 

iulian Iordache, aflăm că sec
torul I.G.C. din orașul Vulcan 
nr fi trimis felicitări locata
rilor de pe străzile Vasile A- 
lecsandri. Pinului, Dorobanți și 
altele, situate in cartierul .Co- 
•coșvar" pentru modul în care 
reușesc să se descurce și fără 
iluminatul electric.

Se împlinește aproape un an 
■de cînd, pe aceste străzi becu
rile au încetat să mai strălu
cească. Dar, nimeni din cadrul 
rectorului I.G.C. Vulcan nu a 
găsit de cuviință pînă acum, 
sâ acorde vreo atenție.

Tot corespondentul amintit, 
ne informează că și cetățenii, 
la rîndul lor, ar fi felicitat pe 
tei din conducerea sectorului 
I.G.C. pentru „rezistența" pe ca
re au dovedit-o, în materie de 
indiferență. Dar. aceștia s-ar fi 
supărat

Acum, iată, i-am .felicitat- și 
noi. Să vedem, de rîndul a- 
cesta, ce atitudine vor lua.

C. II. 

eu utilajele, agregatele și piesele de 
'•himb necesare.»" (ing. Nico/ae lo- 
nașcu, șrlul sectorului transpun).

../ ip<a unei exigențe mai num dm 
punct de xedere organizatoric a la
căt ca artrvit.itea dc investiții, de 
apt și cea dc ansamblu, sa sulcty. 

Pnbuie să < umpănim mai judicios 
modul cum lucrăm cu brigăzile, cu 
oamenii, cum conducem, cum stăpî- 
nim „pirghule" procesului de e.x- 
vacțic" (ing. loan Besser matt, șef 
rector desdudcri-pregatiri).

„lom căuta si instruint roate bri
găzile în sensul respectării direcției 
lucrărilor pe care le efectuează, a 
prescripțiilor de montare a susți
nerii. Ar li bine ca de acum încolo, 
cu graficul lunar cu producția ca
ic trebuie asigurată ritmic, sa fie 
puși la curent, din vreme, maiștrii 
>n cauza pentru ca aceștia sa știe 
cu exactitate, concret, sarcinile re
venite fiecărei brigăzi în parte..." 
(ing. Grigor e Popescu, șef serviciu 
topografic).

„...Se impune o asistență tehnica 
mai competenta, mai eficientă, din 
partea maiștrilor, și o aproviziona
re, cu tot ceea ce e necesar, a tu
turor formațiilor de lucru..." | Ale
xandru Laszlo, șef de brigadă).

Înainte de a trage unele concluzii 
care se impun, se cuvine relevata 
o ipostază de marc însemnătate a 
dezbaterilor : aproape toți parlici
panții care au luat cuvîntul și-au 
exprimat con; ingator hotărirea de 
a respecta de acum încolo — ne- 
permițindu-fi absolut nici o con
cesie — normele departamentale de 
protecție a muncii, de a reduce nu
mărul accidentelor la minimum, și 
dacă e cu 
pinde într-c , , ,
de ei înșiși — să le înlăture 
jinitîv, din viața minei. , “ 
e mai presus de om" și 
prețuiește mai 
tru a evita orice situație 
putea primejdui viața 
propria viață, nici un efort 
prea mare și fiecare component 
colectivului minier trebuie să 
conștient de asta și să-fi ia pe 
meri întreaga răspundere care i 
cuvine !

In cuvîntul, reprodus în parte, 
al participanților, am operat, inten
ționat, unele sublinieri, cnnsiderind 
că ele marchează ipostazele mai a- 
cute ale activității colectivului E.M. 
Paroșeni, și care trebuie sa polari
zeze serios atenția comitetului oa
menilor muncii, a fiecărui om care 
răspunde de mersul normal ai pro
cesului de extracție: organizarea 
mai bună a producției și a muncii, 
asigurarea eșalonului de cadre ca-

-------- ---- ..aiiinuiru, fi 
putință — fi asta de- 

' proporție copleșitoare, 
------------ de- 

,Nimic nu 
. nimic nu 

mult decit el. Pen- 
orice situație care ar 

ortacilor, 
nu e 

al 
fie 

se

Un pas ferm în perfectionarea
pregătirii cadrelor miniere

(Urmare din pag 7)

Planul tematic pe 1972 cu
prinde următoarele stadii. în 
ordinea trimestrelor î

@ Știința conducerii și apli
carea ei in sistemul de organi
zare și conducere a economiei 
naționale in R.S. România.
• Conducerea și organizarea 

activității miniere.
• Eficiența conducerii. Crea

tivitatea și inovația în munca 
de conducere.
• Metode eficiente de con

ducere.
In cadrul fiecărui stadiu va 

avea loc, la sfîrșitul lui. convo
carea de 3 zile în scopul veri
ficării cunoștințelor cumulate 
in baza materialelor și a indi
cațiilor bibliografice orientati
ve transmise.

O discuție purtată cu Iov. ing. 
Mariana Cioată, șef serviciu în- 
vățâmînl, din C.C.P., ne-a pus 
la curent cu realitatea că, în 
fiecare zi a convocării trimes
triale, se vor întreprinde cite 
5 acțiuni, cup: in/.înd conferințe 
— constînd in expuneri de cîte 

iilnate. Inir-adcvar, nimeni mt 
pronunțat <5 oamenii n-.tr fi 
tr-un numit suiident, nimeni .... 
s-a plîns ca n-ar exista utilaje, că 
n-a fost ri nu <c face simțită preo
cuparea pentru îmbogățirea in con
tinuare. a doiâm. Dar e firesc fă 
fe ridice pretenția folosirii, la pro 
ductilitatea cuvenită, a „zestrei** 
tehnice și aceasta cerință nu se poa
te îndeplini fără >ă iu oameni care 

'să corespunda integral în ceea ce 
privește latura profesională, care să 
știe cum sa utilizeze bine mașina, 
mm 'ă i r alorifice virtuțiile pe Ca
re acesta le posedă, căci numai așa 
se justifică investiția scumpă făcută1

< 'omitetul oamenilor muncii, rub 
i idrnmarea comitetului de partid, 
■ < sprijinul mai concret, mai viu, 
al comuniștilor, al organizației de 
sindicat și al uteciștilor, trebuie ia 
întreprindă în viitor acțiuni susți
nute, eficiente, in direcția creșterii, 
a formării cadrelor; noii angajați, 
oamenii tineri, neexperhnentați se 
• ere ca și ei să învețe, să ajungă 
la nivelul de cunoștințe al celorlalți 
fi chiar mai sus dacă e posibil! 
Dar <ă nu se uite că dezideratul ca 
atare nu va fi realizabil fără a se 
găsi cele mai adecvate cai de scă
dere a fluctuației, de întărire a dis
ciplinei tn muncă a oamenilor ! Per
sonalul tehnico-ingincresc, mai ales, 
se cuvine să-și crească aportul in 
soluționarea acestor probleme vitale 
pentru colectiv.

,,O atenție deosebită va trebui 
să acorde comitetul oamenilor mun
cii de la E. M. Paroșeni, în viitoa
rea sa activitate, spunea iov. dr. 
ing. Petru Roman, director general 
al C.C.P. — folosirii din plin a 
tuturor capacităților de producție 
ale minei și, îndeosebi, a celor do
tate cu complexe de tăiere și sus
ținere mecanizate, unde jiecare mi
nut costă! Raptul că SO la sută 
din timp coșștbinele care trebuie să 
producă nu dau cărbune trebuie să 
dea de gindit conducerii, întregu
lui colectiv, să conducă la luarea 
celor mai eficiente măsuri de or
ganizare superioară a muncii la 
toate nivelele, iar acestora să li se 
asigure traducerea neintîrziata în 
viața !"

In încheierea dezbaterilor, tov. 
Gheorgbe l'eier, secretar al Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
a dat valoroase indicații comitetu
lui oamenilor muncii nou ales, co
muniștilor, întregului colectiv al 
minei Paroșeni, pentru ca activita
tea viitoare să sc situeze la nivelul 
sarcinilor și al exigențelor puse de 
partid și de stat -în acest al doilea 
an al cincinalului.

45 sau 90 de minute, unele ți
nute de înșiși participanții la 
program, — expuneri de pre
zentare. de cite 15 minute, ur
mate de discuții, seminare, di
verse metode. Dintre ultimele 
amintite, se pot exemplifica: un 
fel de colocvii plenare, în ca
drul cărora se vor purta discu
ții libere asupra subiectului, cu 
toți cursanții, discuțiile de grup, 
unde subiectele vor fi dezbătu
te sub conducerea responsabili
lor fixați, ca și discuțiile — pa
nel, în care participanții vor 
pune întrebări unui așa-zis pa
nel, formal din conducători și 
din specialiști destinați să dea 
lămuriri pe loc, sau răspunsuri 
ulterioare în scris. Se mai pre
conizează documentări, excursii, 
vizite, filme, exerciții de ex
ploatare. studii de caz, testări 
și chestionare, lucrări individu
ale și colective etc.

Participanții vor fi reparti
zați în două grupe permanente, 
al căror principiu de constitu
ire e acela al eterogenității 
pentru a se beneficia de un e- 
fect sporit al schimbului de o- 

Sec torn) iniercoopcratist din 
mwnu ipiul Prlroșnni a desfă
cut in perioada 1 ianuarie — 
10 f< brunrjr 1972 produse ngro- 
aliincntare in valoare dc peste 
400001) Ici I’i iuti-.' < rlc mai irn- 
poriantc cantități dc mărfuri 
puse în vînzare, se numără, }5 
tone porumb, 30 tone tțrîu, 3 
Innc fasole, circa 6 000 bncuți 
păsări vii, In valoare dc 150 000 
lei și 25 tone legume.

Pentru buna desfășurare a 
n< bvității acestui sector sc află

.WAAAWW.\W.W.W.V.*Zr

Produse 
din 

sectorul 
intercoo- 
perafisf
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în curs dc modernizare rețeaua 
de desfacere prin deschiderea 
unui magazin modern de pre
zentare în piața Petroșani, pînă 
la data de 1 martie a. c. In 
Vulcan a început deja să func
ționeze o astfel de unitate, ur- 
inînd ca pînă la 1 mai, să se 
mai deschidă unități similare 
și în orașele Lupeni și Pe
tri la.

Pentru deservirea operativă a 
populației cu produse agroali- 
mentare se vor deschide și 4 
chioșcuri moderne in Petroșani, 
Petrila, Vulcan și Lupeni.

Decada mărțișorului
In cursul zilei dc ieri, la ma

gazinul dc mercerie nr. 2 Petro
șani a fost amenajată o primă 
vitrină specială care marchează 
începutul DECADEI MĂRȚI
ȘORULUI. Acțiunea va conti- 
nt in zilele următoare la ma
gazinele nr. 65 — bijuterii, nr. 
8 — parfumerie din Petroșani 
precum și la celelalte magazine 
de profil din localitățile munici
piului.

schimburi de exper

acțiunile prevăzute a 
în zilele de 21, 22 și 

se remarcă : știința

In cadntl decadei mărțișoru
lui, magazinele O.C.L. „Produse 
industriale" vor pune în vînzarc 
un sortiment bogat dc mărțișoa- 
re, dintre care numeroase modele 
noi, pachete cu cadouri speci
fice, felicitări.

Mărțișoare și felicitări vor o- 
feri cumpărătorilor și chioșcurile 
O.C.L. „Produse industriale".

pinii. Responsabilii de grupă 
— ajutați de locțiitorii lor — 
vor conduce unele acțiuni, vor 
anima participarea cursanților, 
vor organiza consultații, docu
mentări, 
ență etc.

Dintre 
avea loc 
23 martie, 
conducerii și pregătirea cadrelor 
in acest scop, care va fi condu
să de prof. dr. ing. Aron Popa, 
rectorul I.M.P. : atribuțiile, res
ponsabilitatea și autoritatea 
conducătorului, in contextul 
muncii și al conducerii colec
tive (dr. ing. Petru Roman).

Pregătirea cadrelor de con
ducere pentru o împletire ar
monioasă a activității econo
mice cu munca politică se va 
realiza prin acțiuni care vor a- 
naliza printre altele rolul pro
motor al P.C.R. in dezvoltarea 
științei și a practicii conducerii 
in țara noastră și rolul centra
lismului democratic, principiul 
fundamental al sistemului de 
conducere în R.S. România.

FDLM

negat.

mergem
fcewc:

PEIROȘA.NI 7 Nmtmbie 
Direqia Berlin; Republica: 1-Ic 
f'anuil Slowly; PEI RII A: 
B D. in alerta; LONFA Mi
nerul . Apa ca un bivol negru: 
\ ULCAN : Dincolo de barieră; 
) I 'PINI — ( iiltural: Cromwel, 
seriile I—II; Muncitoresc : Re-

CLUBURI. Aninoasa. 1 a 
ora 19 — program susținut de 
taraful și soliștii de muzică 
populara ai clubului în cinstea

11,10 Film serial: „Patru tan- 
chiști ți un ciinc" I») - 
reluare.

12,05 Telejurnal.
16.30—17,C0 Curs de limba 

franceză. Lecția a 11-a 
(reluare).

17.30 De$chiJ<~ea emisiunii de

utilitare

Am cumpărat un cocostîrc

Paralele lupenenc
Foto : Ion LEONARD

Cocostircul pe care l-am cum
părat, nu-i chiar cocostîrc. Iu 
ciuda faptului că m-a costat zece 
mii de lei, e uzat, cu ciocănituri și 
lovituri pe partea exterioară, o 
pasăre ieșită cam de doi ani... 
la pensie. Ue mai, de-l vezi în 
turnătorie, le sperii nu alta ! 
zlja uzat șt imbătrinit, merge! 
E al meu și vă jur câ nu l-aș 
da nici in schimbul unui struf 
african. Nu l-ați văzul, d-aia 
nu ziceți nimic. Păcat ! Zău că 
e păcat că n-ați trecut prin sec
ția noastră. Nu-i tirziu nici a- 
cum. Cocostircul mai trăiește. 
Chiar azi a venit cineva să-l 
vadă. Șt de la Centrală au venit 
vreo doi-trei specialiști. Sini 
tare curioși. Nici n-au trecut 
două zile de cind am „aruncat" 
banii pe el și toate secțiile u- 
zinei au alergat să-l vadă. Unul 
chiar a vrut să-l cumpere. 
Nu știu cit a spus că dă pe el. 
In orice caz dublu de-ii am dat 
eu.

— De ce ? — i-am zis.
— Ne incurcă ploile, dom’le!
Pînă astăzi, cînd s-a oferit 

să-l cumpere, nu băgasem de 
seamă că ar încurca pe cineva. 
Dar acum!? Acum constat și 
eu, și colectivul secției că le stă 
cocostircul fn calc. Toată lumea. 
Chiar șeful producției în persoa
nă a venit înadins să vadă co
costircul. Și ăsta are treburi! 
A stat citeva ceasuri de vorbă 
cu mine, demonstrîndu-mi cum, 
că, co''ostireul e așa și pe din
colo, punindu-mi în vedere să-l 
vind, că altfel ani de-a face cu 
el.

— Ne dă peste cap obiceiul, 
nu-nțelegi ?

De înțeles înțeleg eu, dar nu 
văd de ce să-l vind.' In
tr-adevăr, cocostircul meu e 
belea pe capul conducerii. O 
curată pacoste. Au oamenii ăștia 
niște metode de organizare, 
incit, un cocostîrc pensionat și 
urît ea al meu, nu face, după 

ei, nici doi bani. Cind l-am a- 
dus in turnătorie, am spart zi
dul, cocostircul a intrat in pri
ză, și dă-i nisip, și dă-i păminl. 
Am mutat și cuptorul de uscat 
nisip. Ce mai! In opt ore am 
transportat la formatori, nisip 
pentru trei schimburi, pămint 
pentru două zile, așa ca să fie. 
Și cu cine credeți ? Cu cocos
tircul, oameni buni. Cu bunul și

FOILETON
uzatul meu cocostîrc pentru ca
re am plătit zece mii de lei. 
.Asta zic și eu treabă. Ieftin. 
Rapid .

Ei nu ' De ce să-l accepte. 
Auzi dumneata, un biet cocos- 
tirc uzat, bătrin. ieșit la pensie 
de doi ani, să le dea lecții. 
Nu !!! Au ei un principiu, o lene 
a lor și nu se face... Ei, adică 
„specialiștii" in materie, rezolvă 
totul „simplu'. Mult mai sim
plu. Au un camion plătit — 40 
de lei ora — îl trag lingă pe
retele halei, afară, aduc 5—6 
oameni, plătiți din norma lor de 
producție, cu 10 lei ora, bineîn
țeles, și aceștia fac .oficiul" de 
încărcare. Cit timp se incarcă, 
șoferul stă. Pe „nepăsarea spe
cialiștilor" și pe banii statului 
Stă și stă bine. După două-trei 
ore cind basculanta a fost încăr- 
cată-vîrf, omul de la volan in
tră in acțiune. Pornește moto
rul. parcurge cincizeci de metri 
in lungul halei, face la stingă 
zece, mai ia un viraj, două, și 
dă in... Adică intră în hală cu 
spatele. Acu’ e acu*! Ajuns din
colo de ușă, la circa treizeci de 
metri de forme, basculează în
cărcătura. Adică nisipul. In fa
za asta, adică în hală, alți oa
meni, altă pierdere de timp, 
pentru buzunarul omului și bu- 

•ml statului. De dala asta se 
incarcă in vagonete. Culmea- 
culmilorll! Și Păcală proceda 
altfel dacă-l consultau. Dar n-au 
făcut-o. După ce s-a terminat 
operațiunea de încărcare in vq- 
gonete, nisipul face cale-ntoar- 
să, de data asta prin hală, pînă 
la forme. Mai precis, la zece 
metri de peretele în spatele 
căruia se află depozitat. Ce mai) 
200 șoferul, 300 încărcătorii (de 
lei. bineînțeles) dintr-un fcc 
500, bani aruncați pe apa sim- 
betei. Și cind te gindești că 
luna are 26 de zile, iar anul...

A ris și cocostircul, cu visul 
lui de pasăre sălbatică, cind a 
văzut tărășenia. Avea și de ce!

Azi am fost la Centrală. Un 
.specialist" m-a anunțat câ nu 
mai cumpără cocostircul. ,.Și 
ce să fac cu el ?" i-am zis. O- 
mul a înălțat din umeri, și mi-a 
trinlit ușa în nas. Dacă l-am 
văzut eu că mă ia așa, mi-.am 
zis: „Las’ că ți-o fac eu!" Și, 
cum vă spusei, am pus cocustir- 
cul in priză și dă-i, și dă-i '

Și ce cocostîrc am!... Zece 
mii am dat pe el și nu-mi pare 
rău ! Atit costă și un transpor
tor obișnuit, unul de se fabricO 
la noi in țară, unul de-l > ezi 
pe toate șantierele, d-aia cocos
tircul meu are ceva in el cart 
nu se aseamănă cu camionul.. 
cu încărcătorii... cu timpul iro
sit... cu...

★

Istorioarele cu Păcală n-au 
credit, pălesc în comparație cu 
„istorioara" de mai sus. Și cînd 
te gindești că toate acestea se 
întimplă sub ochii noștri, cind 
de fapt, s-ar fi putut tot așa d« 
bine instala un transportor, .Co- 
costirc" cum il denumesc unii, 
ieftin și rentabil, cu care să-j< 
ușureze munca și să scutească 
cheltuielile inutile. Dar...

D. DUMITRESCU

ZESTREA DE MIJLOACE ME
CANIZATE A UNITĂȚILOR 1 O- 
RESTIERE A CRESCUT MULT 
IN ULTIMII ANL PENTRU CA 
ACESTEA SA FIE FOLOSITE 
JI DIC1OS. I ARA RISCURI DE 
ACCIDENTARE, S-AU I I ABO
NA T O SEAMA DE MASURI

Prima măsură și cea mai im- 
ponanră esic ca înainte de a i se 
elibera foaia de parcurs unui au
tocamion, să i se verifice cu mul
tă atenție starea tehnică. Iată ce 
uebuie să urmărească revizorii teh
nici la fiecare mașină în parte, in 
afara prcvizârilor N.T.S. — pre
văzute in volumul IV. cap. 1, la an. 
15—48 elaborate de ministerul 
nostru — : autocamioanele și auto 
rcmorcile vor avea bolțurile dc si
guranță completă asigurate lușphnt. 
legate cu lanț pentru a nu cădea 
în timpul mersului; sc vor urmări 
ca toate pirghiilc de declanșare a 
răcoanțclor să lie asigurate prin 
cuie legate cu lanț; în cazul cind 
au" " amioanele tractează >i remorci, 
se va asigura in mod obligatoriu 
— in afara cârligului obișnuit de 
ren orcare — prin lanțuri care sc 
▼or trece prinu-un suport, sudat 
prin proțapul remorcii, și ultima 
traversa a șasiului. Capetele lanțu
rilor de siguranță se vor lega prin 
(uruburL Autocamio.inelc care nu 
sînt dotate cu dispozitive de legare 
a încărcăturii tip (cu ghiară dc pi
sică i, nu h se va permite plecarea 
în cursă; pe timp de ceață, se ya 
avertiza fiecare conducător amo țn 
foaia dc parcurs, iar la ieșirile din 
garaj sc vor planta placarde aver
tizoare.

Șefi de garaje și revizori teh
nici ! Respcctînd aceste măsuri. In 
afara celor elaborate, pe care con

siderăm câ lc cunoașteți, contribuiți 
la evitarea accidentelor și a pagu
belor materiale.

A

înainte de a 
pleca în cursă

Fiecare conducător auto care își 
iubește meseria și nu vrea să pro
ducă accidente și nici avarii la au
tovehiculul pe care îl conduce, ia 
următoarele măsuri înainte dc a sc 
urca la volan : verifică motorul, 
frina, direcția, instalația electrică, 
stopul, claxonul, șiergâtorul de par
briz și presiunea in cauciucuri. In 
cazul cind se simte obosit sau a 
consumat băuturi alcoolice, va in
forma de acest lucru pe conducă
torul sau direct, pentru ca în lo
cul lui In rulatul mașinii să fie 
repanizat un ah conducător auto 
corespunzător. Obligația dc serviciu 
este insă ca fiecare conducător auto 
să se prezinte la piogram odihnit, 
fără să li consumat băuturi alco
olice, care după cum se știe, acesta 
este cel mai periculos dușman al oa
menilor dc la volan.

Plecați la drum conducătorii auto 
vor avea in vedere să nu : trans
porte persoane în caroserie, in re
morci, pe plai forme, pe încărcătură, 
pe scări, pe patul de remorcă: să 
nu transporte materiale inllamabile; 
să nu permită nimănui sa se urce 
și să coboare din mașină sau dc pe 
patul remorcii în cabină sau in
vers în timp ce autovehiculul ru
lează; sa nu circule cu autovehicu
lele pe drumurile forestiere unde 
se corhănește material lemnos, dacă 
beneficiarul nu asigură securitatea 
circulației prin oameni dotați cu

Cum folosim mijloacele
fanioane dc avertizare sau prin ba
riere păzite; să nu introducă mij
loacele de transport la punctele dc 
lucru cum ar li : rampa de încăr
care drum forestier, pînă nu se 
asigură din punct de vedere 
N.T.S.; nu va circula cu auto
vehiculul pe acele porțiuni dc drum 
care prezintă pericol de alunecare 
a stratului dc pămîni, prăbușiri dc 
stinci etc.; nu va transporta in ca
bină persoane in stare de ebrietate, 
indiferent de funcția pe care o au 
acestea.

Cum se încarcă 
și descarcă 

un autovehicul?
Răspunderea pentru încărcarea 

vehiculelor le revine desigur oame
nilor din parchete. De aceea acești 
salariați trebuie să lie dotați ctl 
unelte și scule corespunzătoarr. pen
tru a executa in bune condiții atit 
operația de încărcare cît și de des
cărcare. Cc trebuie avut deci in 
vedere să respecte muncitorii incar- 
cători-descărcăiori : de fiecare ope
rație răspunde o persoană numită 
în acest sens, bună cunoscătoare a 
normelor de tehnica securității mun
cii.

Pentru evitarea accidentelor sc 
interzice prezența la punctul dc m- 
cărcaic și descărcate a persoanelor 
care nu au atribuții la aceste o- 
perații. Conducătorii auto vor sta 
intr-un piinct, in afara zonei peri
culoase, dc unde vor supraveghea 
modul cum se execută încărcarea 
sau descărcarea autovehiculului, pen
tru a nu fi expus accidentelor. El 
este cel care atrage atenția, atunci 
cind este cazul, muncitorilor an
gajați în acțiunea dc încârcarc-des- 
cărcare. pentru a nu produce ava
rii autovehiculului. Fot el este cel 
care iși spune ultimul cuvînt cu 
privire la modul cum s-a asigurat 
încărcătura. Nu va permite să se 
încarce în caroserie sau pe plat
forma materiale care așezate depă
șesc în lungime mai mult dc 0,5 m. 
Conducătorul auto va supraveghea 
direct la executarea următoarelor 
operații : deschiderea obloanelor, fi
xarea popilor la oblonul din par
tea opusă încărcăturii (cind este 
vorba de autocamioane), scoaterea 
cuielor de siguranță și a bolțurilor 
(la autocamioanele platformă, au- 
torcinorci universale, autorcmorci 
Iară troliu și tractoare rutiere), a- 
șezarca bălăncilor, manevrarea ma
terialului lemnos, legarea încărcă
turii, ridicarea și închiderea obloa
nelor, manevrarea răcoanțclor, asi
gurarea bolțurilor și asigurarea în
cărcăturii prin baterea crampoanc- 
lor etc.

de transport
La scosul 

și apropiatul 
lemnului

O parte din materialul lemnos cc 
se exploatează in parchete, se scoa
te și apropie la rampele dc încăr
care cu mijloace mecanizate, de pre
ferință tractoare. Este necesar ca la 
aceste operații care nu sini deloc 
ușoare conducătorii tractoarelor c- 
empate cu troliu să respecte întoc
mai următoarele prevederi : să nu 
părăsească drumul de scos; trasul 
buștenilor de la cioată piuă la drum 
sc va lacc cu ajutorul troliului, ți- 
nîndu-se cont dc faptul că unghiul 
pe care il formează axa longitu
dinală cu direcția dc mers să nu 
fie mai marc de 15 grade, pentru 
a sc evita răsturnarea tractorului și 
a cablului. Se interzice cu desăvîr- 
șirc : lucrul cu cablul troliului și cu 
circhinarele fără mănuși sau Iară 
palmare, trecerea peste buștenii a- 
llați in mișcare, peste cablul sau 
peste cioțchinarc; atingerea pieselor 
in mișcare ale tractoarelor ce sînt 
în funcție. I :n lucru esențial dc ca
te trebuie să țină permanent cont 
tractoristul, dacă ține la viața sa 
este ca vehiculul pe care il conduce 
sa fie prevăzut cu plasă de protec
ție, pentru a fi ferit de loviturile 
dc la cablu, în cazul că acesta se 
va rupe.

din dotare
Atenție la 

autobasculante!
In unele parchete beneficiarul arc 

în dotare pentru încărcatul și des
cărcatul materialului lemnos o sea
mă dc mijloace mecanice cum ar 
fi dc pildă : excavatoarele și drag- 
lincle. Mancvranții acestor vehicule 
au și ei datoria să respecte întoc
mai normele de tehnica securității 
muncii, pe care le au afișate la 
locul de muncă.

Dintre prevederile mai importan
te ci trebuie să rețină următoarele: 
conducătorul auto de pe vehiculul 
pe care il încarcă să nu fie pre
zent în cabină; conducerea cupei 
deasupra autovehiculelor se va face 
prin rotația acesteia dispre partea 
din spate a autovehiculelor către 
moio.ucle acestora, opritul cupa dea
supra platformei caroseriilor, atit rit 
permite descărcarea.

Fiecare operație executată cu calm 
contribuie la desfășurarea unui pro
ces dc mumă continuu, echilibrat 
și fără accidente.

La mașinile 
cu troliu

Sarcinile de serviciu ale conducă
torului auto care are montat troliu 

pe mașina pe care o conduce, sînt 
cu mult mai mari decit ale celor 
de pe un vehicul obișnuit. Și iată 
care este deosebirea : in primul 
rînd Conducerea operației dc încăr
care mecanică a lemnului cu troliile 
montate pc autovehicule cade in sar
cina conducătorilor auto. Ei răspund 
în acest caz de respectarea norme
lor de tehnica securității muncii.

Ce trebuie să facă fiecare con
ducător auto înainte de a inccpc 
operația dc încălcare, pentru a se 
evita orice accident dc muncă : in 
primul rînd trebuie să-și cunoască 
oamenii care il vor Una la încăr
cat. Dc obicei formația de lucru 
cu care cooperează se compune din 
doi oameni; va avea grijă ca buș
tenii să fie așezați cap la cap, cu 
capetele mai groase în direcția dc 
mers a vehiculului; va interzice co
echipierilor să manevreze și să di
rijeze lemnul eu brațele sau să sta
ționeze in spatele cabinei in timpul 
funcționării troliului.

Care va fi poziția în timpul lu
crului a coechipierilor conducătoru
lui auto cc manevrează troliul. Du
pă semnalul dc ridicare a meca
nismului troliului, un muncitoi se 
va retrage în partea dinapoi a au
totrenului la o distanță dc cel pu
țin 20 m de bușteanul cel mai lung 
prins în sarcină; cel de-al doilea 
muncitor sc va retrage în dreptul 
barei de proiecție a motorului au
tovehiculului.

Trebuie dc reținut că la mași
nile cti troliu responsabilitatea in 
cazul producerii unui accident de 
muncă cade in sarcina conducăto
rului auto de pe vehiculul respec
tiv.

Atenție deci la respectarea norme
lor dr tehnica securității muncii !

Atenție, 
și tractoarele 

pro duc accidente!
In concepția unor salariați există 

părerea, evident greșită că tractoa
rele pot circula pe șosele și cu mici 
defecțiuni, iar conducerea lor poate 
fi făcută și de către persoane care 
nu este necesar să cunoască nor
mele dc tehnica securității muncii. 
Evident că asemenea păreri sînt to
tal greșite. Trebuie de la bun în
ceput înțeles că și tractoarele sînt 
tot autovehicule și că dc felul cum 
oamenii de la volanul lor știu și cu
nosc regulile de circulație și de teh
nica securității muncii, depinde în 
final viața oamenilor cu care ei lu
crează.

Pentru a sc evita surprizele ne
plăcute, care uneori sc soldează ți 
cu pierderi de vieți omenești, atunâ 
cînd se ignoră normele dc tehnica 
securității, conducătorii tractoarele» 
trebuie sa tcțină următoarele : re 
interzice a se rula traci oarele rutie
re in cavii cind nstemul lor de 
frînare este defect; se interzice 
transportul de persoane în remorci 
son deasupra încărcăturii, pe Jt«k- 
tor sau pe siaun alături de ei; li 
se interzice tractoriștilor rutieriști 
să încredințeze conducerea vehicu
lului neposesouilui de carnet indi
ferent de funcția lut
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Tovarășul Micolae Ceaușescu 
a primii pe ministrul 

afacerilor externe

(Urnure din pag I)

prosie a relațiilor dc prietenie 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre România și R.P.D. Core
eană. îmi amintesc cu plăcere 
dc vizita pc care delegația 
noastră de partid și dc stal h 
făcut-o in vara anului 1971 in 
(ara dumneavoastră, dc discu
țiile deosebit dc prietenești pe 
care le-am avui cu tovarășul 
Ki m Ir Sen și alți tovarăși co
reeni.

Intre 
noastre 
no. «Ic colaborare in toate do
meniile. Noi apreciem că aceste 
relații corespund pc deplin atît 
intereselor celor două țări și 
popoare ale noastre, cit și in
tereselor tuturor țărilor socialis
te.

Aș dori să afirm încă o dată 
solidaritatea partidului și po
porului român cu lupta dreap
tă a R.P.D. Coreene, a poporu
lui coreean, pentru reunificarca 
pașnică a patriei sale, să subli
niez și cu acest prilej că Româ
nia sprijină pc deplin inițiati
vele guvernului, personal ale 
tovarășului Kim Ir Sen, îndrep
tate spre rezolvarea reunifică- 
rii pașnice. prin tratative, a 
Coreei și să urez din toată ini
ma succes deplin în această ac
tivitate.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea colaborării 
între partidele, statele și popoa
rele noastre, pentru întărirea 
unitălii tuturor (ărilor socialis
te. pentru pace și colaborare in
tre popoare 1

In sănătatea tovarășului mi
nistru și a tuturor celorlalți to
varăși !

In sănătatea secretarului ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.
Cabinetului dc Miniștri 
R.P.D Coreene, tovarășul 
Ir Sen !

Răspunzînd, tovarășul 
Dam, ministrul afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene, a spus i

Aș vrea să adresez in primul 
rind sincerele mele mulțumiri 
pentru primirea deosebit de 
călduroasă făcută astăzi, pentru 
timpul afectat discuțiilor cu noi. 
cunoscind că ați fost și sînteți 
deosebit de ocupat cu treburile 
dc partid și dc stat. De aseme
nea, mulțumesc pentru această 
masă oferită în cinstea noastră.

Sintem în țara dumneavoastră 
din însărcinarea tovarășului se-

partidele și popoarele 
se dezvoltă relații bu-

președintele 
al 

Kim

Hă

cretar general al Comitetului 
Central al partidului nostru — 
tovarfișul Kim Ir Sen — care 
ne-a trimis cu un mesaj adresat 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, referitor la situația 
din tara noastră, la probleme
le reunifiefirii tării noastre. 
Sînt deosebit de satisfăcut că 
mi-am îndeplinit sarcina avută 
dc a vă transmite mesajul, to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Deși scurtă, prezența noastră 
in tara dumneavoastră ne-a 
dat prilejul sâ facem cunoștin
ță cu realizările dobîndite dc 
poporul frate român, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, a dumnea
voastră personal — și vă spu
nem sincer că sintem îneîntați, 
entuziasmați dc ceea ce am vă
zut. Tot ceea ce am văzut este 
o dovadă a faptului că poli
tica partidului dumneavoastră 
este întrutotui Justă. Do ase
menea, apreciem că realizările 
sînt ob(inutc ca urmare a indi
cațiilor date dc partid ; totoda
tă, putem constata unitatea de
plină a întregului dumneavoas
tră popor în jurul partidului.

Am făcut cunoștință direct, 
la fata locului, cu sentimentele 
calde, prietenești, nutrite dc 
poporul român fată dc poporul 
nostru, fată de cauza justă a 
poporului coreean. Aceste sen
timente sînt o emanație a prie
teniei. o apropierii care există 
intre conducătorii noștri, între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen. De aceea 
aceste sentimente sînt indes
tructibile. In nenumărate rîn- 
duri. tovarășul Kim Ir Sen ne-a 
trasat sarcina concretă a dez
voltării și consolidării pe mai 
departe a relațiilor dc prietenie 
și colaborare intre țările noas
tre. Noi vom face totul și în 
viitor pentru dezvoltarea rela
țiilor politice, economice, cultu
rale și in alte domenii dintre 
țările noastre.

Aș vrea să vă adresez încă o 
dată sincere mulțumiri, tovară
șe Nicolae Ceaușescu. și să ridic 
acest pahar pentru prietenia și 
colaborarea dintre partidele și 
popoarele noastre, pentru dez
voltarea și prosperitatea Repu
blicii Socialiste România, pen
tru sănătatea secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
dc Stat. stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu. In sănătatea 
celorlalți stimați tovarăși pre
zent) aici !

LONDRA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : 1. uni după-amiază, au avut 
loc dezbateri in Camera Comune
lor, pc marginea hoiăririi autori
tăților de a proclama starea dc ur
gență.

După ce a încercat sa justifice 
măsurile luate dc guvern in ca
drul „stării dc urgență", ministrul 
de interne, Reginald Maudling, a re
petat cererea ca greviștii să accep
te, cu titlu provizoriu, propunerile 
Consiliului național al • cărbunelui, 
urmînd ca o reglementare definiti
vă sa fie adoptata după ce vor fi 
cunoscute rezultatele investigațiilor 
„Tribunalului de anchetă". După 
cum sc știe, misiunea acestui organ, 
instituit din inițiativa guvernului, 
este analizarea conflictului de mun
că dintre Uniunea națională a mi
nerilor și Consiliul național al căr
bunelui.

Deputății laburiști au condamnat 
guvernul, afirmînd că măsurile lua
te, departe dc a pun: capăt grevei 
minerilor, nu pot decît să provoa
ce panica în rîndul opiniei publice 
britanice. Intr-o rezoluție adoptata 
în cursul zilei, Partidul laburist își 
afirmă sprijinul pentru lupta mine
rilor, „destinată apărării și îmbu
nătățirii nivelului lor de trai" și 
critică atitudinea guvernului față 
dc acest conflict.

Intre timp, greva generală a ce
lor 280 000 dc mineri continuă. 
Luni, în mai multe locuri au avut 
loc ciocniri intre mineri și poliție. 
Sute și sute dc polițiști sînt mobi
lizați în locurile în care minerii e- 
fcctucaza pichete.

Marți, în fața clădirii Parlamen
tului, va avea loc o puternică de
monstrație a minerilor. In același 
timp, in diferite orașe din țară vor 
avea loc greve și manifestații de 
solidaritate cu minerii.

LANSAREA STATIEI
AUTOMATE „LUNA-20"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că, 
la 14 februarie, in Uniunea Sovietică a fost lansată sta
ția automată .Luna-20“ in vederea continuării 
Lunii și spațiului circumlunar.

Lansarea s ației spre Selene a fost realizată 
bila unui satelit artificial al Pămintului.

Potrivit informațiilor telcinctricc, sistemele 
telc stației „Luna-20'' funcționează normal, 
terestru dc
gâturi stabile prin radio. In același timp se realizează 
prelucrarea datelor obținute de la bordul stației.

explorării

dc pe or-

și agrega- 
Coniplexul 

unandă și măsurători menține cu stația le-

„Declarația de la Arrayan" a 
Comitetului Politic Național al U- 
nității Populare reflectă punctul de 
vedere al tuturor partidelor și or
ganizațiilor politice care fac pane 
din coaliția forțelor de stînga și 
abordează, totodată, principalele 
probleme care preocupă- în prezent 
întregul popor chilian — se arată 
într-o declarație a Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. din Chile, difuzată 
la Santiago dc Chile.

LONDRA

Demonstrație de protest împotriva
acordului anglo-rhodesian

Șanhai, oraș situat in estul 
R.P. Chineze, este cunoscut, 
printre altele, ca fiind un pu
ternic centru al industriei u- 
șoare chineze.

In foto : Aspecte din țesăto- 
ria din Șanhai.

Danemarca
în sprijinul 
organizării 
conferinței 

general-europene
COPENHAGA 14 (Agerpres). 

— Guvernul Danemarcei spri
jină activ ideea organizării 
conferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării — a declarat ministrul da
nez al afacerilor externe, K. B. 
Andersen, într-un discurs pro
nunțat în orașul Vordingborg. 
Andersen a subliniat importanța 
pregătirii acestei reuniuni, de 
care — a spus el -j sînt legato 
perspectivele asigurării securi
tății în Europa în viitor. Ander
sen a arătat că unul din obiec
tivele politicii externe daneze 
îl constituie intensificarea efor
turilor în direcția destinderii.

încheierea 
sesiunii 

Comitetului O.N.U. 
pentru resurse 

naturale
NAIROBI 14 (Agerpres). — In 

capitala Kenyei s-au încheiat, 
după două săptămîni dc dez
bateri, lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru resurse naturale, orga
nism menit să promoveze o lar
gă cooperare internațională, în 
vederea susținerii eforturilor 
statelor în valorificarea, potri
vit intereselor lor naționale, a 
resurselor naturale. La sesiune 
au participat reprezentanți a 51 
de țări și 1(5 organizații inter
naționale. Din România a luat 
parte o delegație condusă dc 
Eugen Davidescu, director în 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei.

Delegații au adoptat o seric 
de documente, între care și 
recomandările formulate de di
feriți participant în privința 
pregătirii cadrelor de specialiști 
care să activeze în domeniul va
lorificării resurselor naturale a- 
le țărilor în curs dc dezvoltare. 
Sesiunea a aprobat, de aseme
nea, constituirea unui fond 
O.N.U. destinat sprijinirii tine
relor state în domeniul studie
rii și valorificării resurselor 
naturale și a adoptat documen
tul cu privire la drepturile 
suverane ale statelor asupra 
resurselor lor naturale.

CARNAVALUL BRAZILIAN!

La Rio do Janeiro a început 
simbătă tradiționalul carna
val brazilian. Orchestrele de 
samba și dansatorii de „fe- 
vro“ (dans tipic brazilian), în
soțiți de o mulțime entu
ziastă, alcătuită din locuitori 
ai orașului și turiști străini, 
au invadat străzile capitalei 
intr-un cortegiu multicolor.

Pe lingă pregătirile necesa
re desfășurării acestei sărbă
tori populare, autoritățile au 
luat și măsuri speciale dc 
prevedere ■ au fost mobilizați 
circa 23 000 de polițiști. Din 
cauza temperaturii ridicate, 
a aglomerației și a accidente
lor de circulație s-a înregis
trat și un bilanț tragic : in 
două zile — 49 dc morți.

O declarație a P. C. din Irlanda
BELFAST 14 (Agerpres). — 

O declarație a P.C. din Irlanda, 
dată publicității la Belfast, se 
pronunță împotriva așanumitei 
„noi inițiative" a guvernului 
britanic, care prevede examina
rea la Londra a problemelor ri
dicate de criza nord-irlandcză, 
cu participarea tuturor „părți
lor interesate". Această iniția
tivă a guvernului dc la Londra 
este apreciată în declarație ca 
o inducere în eroare a opiniei 
publice și avînd drept scop să

mențină de fapt divizarea popu
lației irlandeze fără a rezol
va problema acordării dc drep
turi sociale și politice minorită
ții catolico din Trlanda de 
Nord. Politica oficialităților de 
la Londra și Belfast — conti
nuă declarația — duce la un 
șomaj de masă în Ulster Și la 
o scădere accentuată a nivelu
lui dc trai al populației. In 
încheiere, declarația cheamă la 
intensificarea luptei pentru • 
drepturi civile în Irlanda de 
Nord.

Klaus Altmann a dispărut...

LONDRA 14 (Agerpres). — Mii 
d: persoane din toate regiunile Ma
rii Britanii s-au strîns duminică în 
„Trafalgar Square", din Londra, 
pentru a participa la o demonstra
ție de protest împotriva acordu
lui anglo-rhodesian. Adunarea a fost 
prganizată 'de „Comitetul în favoa
rea unei acțiuni urgente în Rho
desia".

Luînd cuvîntul, Jim Rcid, repre
zentant al P.C. din Marea Britanic, 
a declarat că trebuie să se pună 
capăt rasismului pe continentul a- 
fncan și să fie acordat un spri
jin multilateral luptei legitime a po
porului Zimbabwe pentru instaura
rea unei conduceri a populației a- 
frlcane majoritare în Rhodesia. A- 
COrdul anglo-rhodesian a fost, de 
asemenea, denunțat de Abel Muzre- 
w», președinte al Consiliului Națio
nal African, care a arătat că a- 
ceastă tranzacție nu va fi niciodată 
acceptata de majoritatea africană 
din țara vizată de clauzele acor
dului. împotriva reglementării din
tre guvernul conservator britanic și 
regimul de la Salisbury s-au pro
nunța: numeroși alți vorbitori, prin
tre care și membri ai parlamen-

tului britanic. Ei au relevat că în
țelegerea survenită între Londra și 
regimul Smith constituie o încerca
re deliberată de a induce în eroare 
poporul Zimbabwe, care sc opune 
acestei reglementări.

Participanții la adunarea din 
Trafalgar Square au adresat primu
lui ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath, o rezoluție de pro
test împotriva acordului anglo-rho
desian. O puternică demonstrație de 
protest a avut, de asemenea loc, în 
aceeași zi, în fața așa-numitei „Ca
se rhodesienc" — reprezentanță Ia 
Londra a regimului rasist din Sa
lisbury.

★

SALISBURY 14 (Agerpres). — 
Recuzată in mai multe rinduti de 
liderii populației majoritare africane 
din Rhoaesia, comisia britanîtă o- 
ficială condusă de lordul Pearce, 
care are misiunea de a sonda opi
niile asupra termenilor acordului 
încheiat intre Ian Smith și titula
rul Foreign Officc-ului, Alec Dou
glas Home, a anunțat ca își va 
continua activitatea în teritoriul 
rhodesian încă o lună, informează 
agenția Reuter. Potrivit aceleiași a- 
genții, doi dintre membrii acestei

comisii au fost desemnați să facă 
o investigație în „cea mai contro
versată problemă" cu care este con
fruntată în prezent comisia Pearce 
— aceea a acuzațiilor cu privire 
la intimidarea populației în expri
marea voinței sale.

După cum s-a mai anunțat, Con
siliul Național African — organi
zație ce grupează pc liderii popu
lației majoritare africane ce se o- 
f>une acordului dintre Ian Smith și 
ordul Home — a acuzat autori

tățile de la Salisbury pentru măsu
rile represive și arestarea a nume
roase persoane ce și-au exprimat 
dezaprobarea față de termenii acor
dului. Conducerea G.N.A. a făcut 
cunoscut că muncitorii africani din 
diverse întreprinderi au fost ame
nințați cu concedierea în cazul cînd 
vor răspunde „nu" acordului. Pe 
de altă parte, într-o cuvîntare ra
diodifuzata, liderul regimului rasist, 
Ian Smith, a încercat din nou să 
arunce responsabilitatea tulburărilor 
din Rhodesia asupra liderilor Con
siliului Național African și a ame
nințat că în cazul respingerii acor
dului încheiat cu Marea Britanic 
nu va mai relua dialogul pentru 
reglementarea crizei angl o- rhode
siene.

Simbătă și duminică, furtuni 
violente, atingînd pc alocuri inten
sitatea unui uragan, s-au abătut a- 
supra unor întinse regiuni din ves
tul și sudul Franței. Totalul celor 
care și-au pierdut viața în diferite, 
accidente provocate dc vîntul care 
a suflat uneori cu viteze de 150-170 
kilometri pe oră se ridică la zece, 
cifră la care se adaugă numeroși 
răniți și foarte mari pagube ma
teriale. Astfel, uraganul a răstur
nat stilpi de înaltă tensiune, a dez
rădăcinat arbori, a smuls acoperi
șuri, a provocat ciocnirea multor 
vehicule și a întrerupt curentul e- 
lectric și comunicațiile telefonice și 
telegrafice.

0 In capitala americană s-au 
încheiat lucrările conferinței 
.Lumea industrială a anilor 
1 990“, care — după cum rela
tează agenția France Presse — 
a făcut un bilanț al capacită
ților și slăbiciunilor economiei 
americane în * ' 
occidentale.

fața concurenței

Sute dc
luat parte, în _____ _.o.
R.P.G., la demonstrații și ......
guri de protest împotriva politicii 
agrare 
vîntul

a Pieței comune. Luînd cu
la un miting în orașul Bad-• ••••• • •••••

Substratul proiectului Cunene
Proiectul construirii dc către Por

tugalia și Africa de Sud a unui 
baraj uriaș la Cabora Bassa, pe 
fluviul Cunene din Mozambic, la 
granița dintre Angola și Namibia 
a produs o vie reacție de opoziție 
in rîndurilc populației din cele două 
țari africane, care apreciază că prin 
aceasta inițiatorii proiectului urmă
resc permanentizarea dominației co
lonia: i<c și rasiste în această zonă.

Parte a unui plan mai larg în 
vederea consolidării minorității albe 
în întreaga regiune din sudul A- 
fricii, proiectul constă în construi
rea mai multor baraje și uzine hi
droelectrice, precum și în stabilirea 
în această zonă a peste jumătate 
de milion emigranți albi.

Discuțiile dintre autoritățile colo
niale portugheze și reprezentanții A- 
fricii de Sud asupra amenajării 
cursului fluviului Cunene datează 
din anul 1926. Hotărîrea nu a fost 
luată decît după declanșarea luptei 
de eliberare a patrioților angolezi 
în 1961. In anii următori autori
tățile portugheze au permis exper- 
ților de la Pretoria să studieze 
cursul fluviului de la vărsare pînă 
la punctul Rocada, și să facă mă
surătorile topografice necesare. Re-

prezentanții Celor două regimuri au 
semnat apoi cîtcva acorduri privind 
Erima etapă a lucrărilor în octom- 

rie 1964, în mai și iunie 1966 și, 
în sfîrșit, în ianuarie 1969, cînd 
ambasadorul regimului de la Preto-

sificării exploatării celor două 
ritorii.

Autorii proiectului se gindesc și 
la utilizarea apelor lacului dc acu
mulare pentru a iriga o suprafață 
între 500 000 și 1 milion ha. După

NOTa externa
și ministrul dc externe portu

ghez an pecetluit cooperarea pe ba
za unei finanțări substanțiale a lu
crărilor de către Republica Sud-A- 
f ricana.

Proiectul de pe fluviul Cunene, 
asupra căruia cele două regimuri 
au păstrat cel mai strict secret, ur
mărește nu atît industrializarea Na
mibiei sau a Angolci cit aprovi
zionarea cu noi cantități de ener
gie electrică a exploatărilor de mi
nereu de fier de la Cassinga, din 
Angola, controlate de „Companhia 
Mincira do Lobito", precum și a- 
tragerea capitalului internațional, a- 
sîgurîndu-se astfel sprijinul mono
polurilor străine în vederea inten-

ria

IC-

relatările revistei „Standard Bank 
Review", aceasta este momeala pen
tru atragerea a circa 1 milion de albi, 
in scopul vădit de a se consolida 
efectivele minorității albe în sudul 
Africii. Acesta este și sensul insis
tențelor cu care regimul de la Li
sabona sfătuiește pe cei ce doresc 
să emigreze în străinătate, să alea
gă Africa meridională. Promotorii 
firoiectukii „s-au gîndit" și la popu- 
ația africană din regiune. Pentru 

ea vor fi înființate „aldcamentos" 
— sate strategice, similare cu cele 
din Vietnamul de sud sau Guincca- 
Bissau — în care populația dis
locata din diferite „regiuni agitate" 
poate fi ținută sub o strictă su
praveghere.

Dincolo de fațada propagandisti
că prin care colonialiștii portughezi 
vor sa convingă lumea de schim
bările petrecute în politica Lisabo
nei față dc colonii „proiectul Cn- 
ncnc“ nu constituie decît o încer
care de a crea, ceea ce Peter Katja- 
vivi, lider al SWAPO (Organiza
ția Populară din Africa dc sud- 
Vcst) numea un „cordon al minori
tății albe" pentru separarea popoa
relor din Angola și Namibia, me
nit să împiedice dezvoltarea luptei 
de eliberare națională.

Conștientă de importanța strate
gică a proiectului, mișcarea dc eli
berare din cele două țări a anunțat 
totala opoziție față dc proiect, cx- 
f>rimîndu-și totodată hotărîrea de a 
upta pentru zădărnicirea sa.

Realizarea proiectului, se arată 
într-un material aparținînd mișcării 
populare pentru eliberarea Angolci 
(MPLA), va avea consecințe se
rioase pentru lupta împotriva co
lonialismului, întrucît el nu a fost 
conceput in vederea promovării pro
gresului economie al populației An
golci, ci pentru consolidarea domi
nației albe, ca un pilon al rînduie- 
lilor rasiste.

Redacția ?i administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii St. 20. telefon i 1603

Nendorf, președintele Uniunii vest- 
germane a agricultorilor, C. Heere- 
man, a subliniat că politica agrară 
a C.E.E. aduce grave prejudicii a- 
griculiurii R.F.G.

<• După cum transmite agen
ția China Nouă, un purtător de 
cuvînt al comandamentului u- 
nităților Armatei Populare Chi
neze de Eliberare de pe fron
tul Fukien a anunțat că, pentru 
a da posibilitatea compatrioți- 
lor chinezi, precum și ofițerilor 
și soldaților din forțele Goinin- 
danului de pe insulele Quemoy, 
Tatan, Erhtar și altele să sc bu
cure de sărbătoarea primăverii 
din 1972 împreună cu populația 
din întreaga țară. Armata Popu
lară Chineză de Eliberare a 
primit ordin să suspende bom
bardamentele in zilele de 15— 
17 februarie.

LA PAZ 14 (Agerpres). — Dupî 
cîtcva zile petrecute în închisoarea 
din capitala boliviana, La Paz, 
Klaus Altmann, bănuit a fi Klatjs 
Barbie, fostul șef al Gestapoului din 
Lyon, în timpul ocupării Franței de 
trupele hitlcriste, a fost pus în li
bertate în dimineața de 12 februa
rie. Urcîndu-se într-un automobil 
carc-1 aștepta, Altmann a dispărut 
imediat într-o direcție necunoscută 
— informează din La Paz agenția 
France Presse.

Principalele versiuni care circulă 
în capitala boliviana au în vedere 
trei alternative : o ascunzătoare gă
sită chiar în La Paz, unde Altmann 
are numeroase relații, o plecare cu

avionul spre Rurrennabaquc, loca
litate situată la 300 kilometri nord 
de La Paz, unde unul din amicii 
săi conduce o exploatare forestie
ră, sau, in fine, fuga în Paraguay 
— țară în care și-au găsit refu
giu o seric dc criminali dc război 
naziști. împotriva acestei ultime 
ipoteze pledează doi factori, ce-i 
drept, nu dec’ ’ ~drept, nu decisivi. Pe de o parte 
Ministerul de Interne al Boliviei 
i-a retras lui Altmann pașaportul, 
iar pe de altă parte, avionul com
paniei „Braniff", cu care ar fi pu
tut pleca Altmann spre capitala pa- 
raguayană, unica legătură aeriană 
între La Paz și Asuncion, a fost 
reținut, din motive necunoscute, pe 
aeroportul bolivian El Alto.

Succese ale patrioților mozambicani
DAR ES SALAAM 14 (Ager

pres). — Patrioții mozambicani 
au obținut succese importante 
în acțiunile de extindere a 
mișcării de eliberare națională 
în provincia Tete din sudul ță
rii. După cum relevă un co
municat publicat la Dar Es Sa
laam de Frontul de Eliberare 
din Mozambic (Frelimo), ei au 
scos din luptă, în perioada oc-

tombrie—noiembrie anul trecut, 
peste 90 de soldați din rîndul 
trupelor colonialiste portugheze 
amplasate în această provincie, 
atacînd totodată, cinci fortifica
ții inamice și aruneînd în aep 
un depozit de combustibil. In 
aceeași perioadă, patrioții au 
scufundat cinci ambarcațiuni șl 
au distrus 26 de mașini milita
re portugheze.

mii de fermieri au 
diferite regiuni ale 

mîtin- OLIUP/ADA

PAGUBELE PROVOCATE

DE SEISME IN ORAȘUL

ANCONA

Autoritățile locale din ora
șul italian Ancona — unde, 
incepind dc la 4 februarie 
a.c., au avut loc o serie dc 
cutremure — au anunțat că 
pagubele materiale provocate 
de seisme se ridică la suma 
de 37 miliarde lire. Numeroa
se edificii publice și aproxi
mativ 400 de clădiri au fost 
grav avariate. Astfel, va fi ne
cesară construirea unui nou 
Palat al justiției și a peste 
1 000 de locuințe pentru per
soanele adăpostite in barăci, 
corturi și în vagoane de tren.

Potrivit specialiștilor, miș
cările seismice dp la Ancona 
au intrat în faza finală, cele 
mai recente fiind de foarte 
mică intensitate. Dintre cele 
peste’ G00 de cutremure înre
gistrate de la 4 februarie pînă 
acum numai 20 au fost atît 
de puternice incit să provoace 
pagube.

IMPLICAȚI IN FALIMEN

TUL COMPANIEI A.P.S.A.
x

Un tribunal din Lima a 
dispus arestarea a nouă per
soane din cele 14 implica
te în falimentul companiei a- 
viatico A.P.S.A, Cei acuzați, 
între care și patru cetățeni 
nord-americani, se fac vino- 
vați de săvirșirea unei fraude 
fiscale de 190 milioane de so
les și emiterea ilegală de ac
țiuni.

Pe de altă parte, Serviciul 
de Investigații al Interpolu
lui a fost pus în alertă pen
tru a ajuta la arestarea a ju
mătate din membrii grupului 
de delapidator), refugiați in 
Spania și unele țări latino- 
americane.
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SAPP0R0'72
SAPPORO 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 1 l-a ediție a Olimpia
dei albe, marea sărbătoare a spor
turilor dc iarnă, desfășurată la 
Sapporo, în spiritul tradițiilor o- 
limpice de pace și concordie în
tre tinerii sportivi de pe toate 
meridianele, s-a încheiat duminică 
o dată cu desfășurarea ultimelor 
meciuri de hochei și probe de schi.

Derbiul turneului olimpic de 
hochei ne gheață, disputat între 
formațiile U.R.S.S. și Cehoslova
ciei, a atras în tribunele Palatu
lui Sportului de la Makomanai 
peste 11 000 de spectatori veniți 
sa urmărească două dintre cele 
mai puternice echipe din lume. 
Dcmonsn indu-și nedezmințita lor 
măiestrie în sportul cu cross și 
pucul, sportivii sovietici au obți
nut o victorie clară cu scorul de 
5—2 (2—0,’ 2—1, 1 — 1).

Reprezentativa U.R.S.S., pentru 
a treia oară consecutiv campioa
nă olimpica, termină turneul ne
învinsă, avînd un singur meci egal 
cu selecționata Suediei.

Disputa pentru medaliile de ar-

gint și de bronz a avut însă un 
epilog mai puțin așteptat. Echipa 
Finlandei, care a evoluat destui 
de modest în acest turneu, a reu
șit o veritabilă performanță în 
ultima zi a competiției întrecînd 
cu 4—3 (1—2, 1—1, 0—0) for
mația Suediei, care s-a văzut din- 
tr-odată retrogradată pe locul 4, 
în timp ce echipa S.U.A. bene
ficia de această situație pentru 
a intra în posesia medaliei de 
argint. Formația Cehoslovaciei, la 
egalitate dc puncte cu echipa 
S.U.A., dar învinsă în meci direct 
dc aceasta, a trebuit să sc mulțu
mească, în final, cu medalia dc 
bronz.

A doua medalie dc aur pentru 
echipa U.R.S.S. în ultima zi a 
Jocurilor Olimpice a lost adusă 
dc echipa masculină dc ștafetă 
4x10 km. Schiorii sovietici au 
ieșit victorioși după un duel dra
matic, decis practic „la sprint", 
cu sportivii norvegieni. La 50 m 
de sosire ultimele două schimburi 
ale celor două echipe, respectiv 
Viaceslav Vedenin și Jobs I larvi- 
ken, luptau umăr la umăr și nu 
sc știa cine va învinge cînd deo
dată norvegianul, răpus de obo
seală, a început să sc descumpă
nească lăsîndu-ți adversarul să țîș- 
nească spre victorie. De remarcat 
că Vedenin preluase ștafeta in al

patrulea schimb cu peste un mi
nut întârziere față de Harvikcn. 
l-au trebuit 9 km pentru a refa
ce acest handicap. Cel mai bun 
timp pe 10 km a fost înregistrat 
de Vedenin cu 30'27“ 37/100, ur
mat de finlandezul Karjalainen — 
30’50" 47/100 și compatriotul a- 
ccstuia — Nicto — 30’54" 64/1CO.

In afara duelului pentru pri
mele două locuri, ștafeta olimpică 
a fost marcată de o surpriză. Me
dalia de bronz a revenit echipei 
Elveției datorita mai ales ultimu
lui schimb, Eduard Hauser, învin
gător la finiș în lupta cu suedezul 
Sven-Akc Lundb.uk, cîștigătorul 
medaliei de aur în cursa de 15 km.

Desfășurată în multe din pro
bele sale sub semnul surprizelor, 
Olimpiada albă de la Sapporo nu 
s-a dezmințit sub acest aspect nici 
în ultima zi, cind a fost înregis
trată o veritabilă senzație: victo
ria in proba masculină de slalom 
special a schiorului spaniol Fran
cisco Fernandez Ochoa. Poate că 
nici cei mai optimiști suporteri ai 
acestuia nu se gîndeau măcar la 
o medalie olimpica. Pentru a nu 
mai vorbi de specialiști, care știau că 
in schi surprize de acest gen sînt 
rarisime, mai ales cînd la startul 
cursei se aliniază campioni ca 
Gustavo Thoeni, Henri Duvillard, 
Jean Noel Augert etc. Dar acest 
spaniol, în vîrstă dc 21 de ani,

a infirmat toate pronosticurile, ter- 
minînd detașat pe primul loc, du
pă două manșe in care a —u:— 
extraordinar.

A 11-a ediție a Jocurilor 
pice dc iarnă a prilejuit un 
remarcabil reprezentanților ___
nii Sovietice care termină pe pri
mul loc în clasamentul pe me
dalii, în timp ce Norvegia (care 
fusese prima în urmă cu patru ani 
la Grenoble) ocupă locul șapte de 
data aceasta. Foarte bine s-au 
comportat sportivii din R.D. Ger
mană. Pe locul 10 la Grenoble, 
ei sc află acum pe locul doi, atît 
la medaliile de aur cît și la to
talul de medalii cucerite. Com
portări deosebit de frumoase, cu 
victorii de prestigiu la schi alpin 
și patinaj, au avut de asemenea, 
reprezentanții Elveției și Olandei.

Iată clasamentul final pe me
dalii al celei de-a 1 l-a Olim
piade albe : 1. U.R.S.S. — 8 me
dalii dc aur; 5 medalii dc argint; 
3 medalii dc bronz; total 16 me
dalii; 2. R.D. Germană: 4-3-7-14;

4-3-3-10; 4. Olanda :
■ 3-2-3-8; 6.

3-1-1-5; 7. 
8. Italia: 

10.

schiat

Olint- 
succes 
Uniu-

3. Elveția .
4-J-2-9; 5. S.U.A. : 
R. F. a Germanici 
Norvegia: 2-5-5-12.
2-2-1-5; 9. Austria : 1-2-2-5; 
Suedia: 1-1-2-4; 11. Japoni;
1-1-1-3; 12. Cehoslovacia : t-0-2-3;
13. Polonia: 1-0-0-1; 14. Spania: 
1-0-0-1.
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