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In cinstea celei de-a 25-a

aniversări a Republicii

POLIGONUL DE PREFABRICATE L1VEZENI.
Acoperirea planșeelor de beton cu perne de aburi pen tru a ii ferite de frig race 

parte din tehnologia de lucru a prefabricatelor.
In clișeu, ridicarea pernei de pe „corpul" panoului care irtcă aburește—
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Alte colective raportează îndeplinirea planului anual Wciatirca vlltornor specialiști

Și iată cel mai plin de emoție moment...

Sectorul fruntaș al minei Petrila
Manifestări

DEPOUL C. F. R.
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul 

Depoului C.F.R. Petroșani, raportează că la 16 decembrie a 
realizat în întregime planul de transport pe anul 1972, ur- 
raind ca pînă la sfîrșitul anului să remorce, peste prevede
rile de plan, un volum de circa 150 000 de tone, 
echivalează cu 
rechi trenuri de

In perioada 
cii pe depou a 
mul specific de

ceea ce 
120 perechi trenuri de călători și 165 pe- 
marfă.
parcursă din acest an, productivitatea mun- 
fost sporită cu peste 5 la sută, iar consu- .

____ combustibil convențional, datorită măsurilor 
luate, a fost redus cu 5 la sută față de sarcina planifi
cată, aceasta reprezentînd o economie de 1 070 tone com
bustibil convențional cu care se pot remorca circa 270 pe
rechi trenuri pe secția Petroșani — Simeria.

Andrei DESPA 
corespondent

Secția nr. 2 Paroșeni a Unității 
zonale de reparații energetice Deva

Competența, hărnicia 
inițiativa colectivă s-au con
cretizat în fapte demne dec dfeă.' 
laudă care dau acum Secției 
nr. 2 Paroșeni a Unității zo
nale de reparații energetice 
depline satisfacții. Ele re
prezintă materializarea e-
forturilor depuse pe parcur
sul a 11' luni de întregul co
lectiv al secției din rînduri- 
le căruia s-au remarcat în 
mod deosebit muncitorii spe
cialiști Nistor Vîlvoi, Traian

și Albu, Nicolae Lorinez, lăcă
tușii Ionel Baleia, Ion Cîn- 
' ’ Ion Ttidoran, sudorii 

Gheorghe Mitrea, Iosif Hor
vath și mulți alții sub îndru
marea maiștrilor Ion Cara- 
gea, Mihai Soo și Ion Salte- 
Iichi. Secția nr. 2 Paroșeni a 
Unității zonale de reparații 
energetice și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe anul 
1972 in 11 luni. Iată citeva

(Continuare in pag. a 3-a)

concertant deplina cu evoluția
ascendentă a mineritului

Interviu cu prof. dr. ing. ARON POPA
rectorul Institutului de mine Petroșani

»

Discuția purtată recent cu Iov. prof. dr. ing. ARON 
POPA, rectorul Institutului de mine din Petroșani, a por 
nit de la invocarea unui imperativ care stă in fața orica 
rui specialist menit să propulseze noul, modernul, eficientul 
intr-un domeniu sau altul al economiei noastre socialiste 
imperativ formulat de secretarul general al partidului in 
luna mai a.c., în raportul la Conferința pe țară a inginerii?! 
și tehnicienilor : 
IE SĂ FIE ATRIBUT 
REȘTI".

„PASIUNEA PENTRU TEHNICĂ
ESENȚIAI PROFESIEI

— încă de la înființarea in
stitutului nostru ne-am bucu
rat de situația cu adevărul 
privilegiată de a fi plasați in 
..inima", minereritulu.i,, ca șă 
spun așa", ' viitorul specialist 
pe care-1 pregătim se află „Ib 
gura minei", adică oriental 
încontinuu spre 
tivă, 
lui. 
ale 
tem

adică 
latura aplica- 

spre realitatea Văii Jiu 
spre „laboratoarele vii" 
subteranului. Și mai pu 
fi mulțumiți de ceva 

mineritul în cel mai mare ba 
zin carbonifer al tării este ex 
trem de complex, aici' mec:n-

dedicate sărbătorii de la 30 Decembrie

TREBl 
INGINF

cărbune

plus,

pro
și 
sc 
cu

17 decembrie 1972. Ora 
12,45. Sala de apel a minei 
Petrila e împresurată de a- 
cordurile alămurilor fanfa
rei. Climatul sărbătoresc ca
re sălășluiește aici este stro
pit cu tensiunea așteptării. 
Aflăm în sfirșit despre ce 
este vorba. Colectivul secto
rului IV, incepind cu ora 
11,30 lucrează în contul a- 
nului 1973. Cu alte cuvinte, 
a. reușit să se înscrie primul

priș le-a vorbit în numele 
comitetului de partid și a 
conducerii, mulțumindu-le 
acestor harnici și bravi eroi, 
ai adincurilor pentru rezul
tatele obținute, abia după 
ce au fost felicitați călduros, 
colectivul de mineri se du
mirise de-a binelea...

Deodată, un sunet de 
goarne și tobe străbate sa
la de apel. Sosesc tinerele 
vlăstare. Bluze albe impreu-

Duminică, la Casa de cultură Activitâti1

nizarea extracției de
are un grad din ce in ce mai 
in.ar.e de. extindere, de Ia a- 
bațaj pipă la suprafață, com
plexele de..abataj.. de la Lu- 
peni si Paroșeni constituie 
doar unul din argumente. In 

condițiile speciale — le
gate de tectonică mai ales - 
determină inginerii din 
rlucție, cadrele didactice 
studenții practicanți să 
onfrunte in permanentă

probleme de sporită dificulta 
te, a căror rezolvare reven
dică o totală valori fii care a
cunoștințelor acumulate, a ex
perienței cîștigate. Desigur, 
„nimic nu se poate face fără 
pasiune", pare-rai-se că' citez 
un clasic de-al nostru. Pasiu
nea pentru tehnica minieră 
se
dar 
tre

fe. îndeosebi în ceea ce pri
vește rezolvarea optimă a 
tehnologiilor care vor cuceri 
intregul minerit al' Văiij Jiu
lui, în lumina exigențelor pu
se in fața specialiștilor noștri 
le către tovarășul Nicolae 
Geaușescu, cu prilejul vizitei 
de lucru întreprinse în sep
tembrie a.c. în Valea Jiului.

— Cunoaștem realitatea că 
in învățămîntul superior minier 
a fost recent mărită durata 
de practică eșalonată pe tot 
parcursul anului, că praeti- 
antul are dreptul să se anga

jeze efectiv în perioada res
pectivă, 
den' 
stai 
cesuiui de producție, 
nind un factov activ care e- 
xecută nemijlocit o serie de 
lucrări concrete în subteran. 
A înțelege — în fond aceas
ta-! rațiunea măsurii ca ata
re — înseamnă a putea să 
intervif cu competența nece
sară. V-am ruga să ne concre
tizați cum se reflectă relația 
strînsă dintre 
structiv-educativ 
in eadrul I.M.P.

— Proiectele

că, ipso facto, 
a ieșit definitiv 

de „spectator" al pro- 
deve-

Stll- 
din

procesul in
și producție

S-a încheiat cultural=educative

PRINOS AL HĂRNICIEI

de ter- 
puter- 

acestui 
marea

pe lista sectoarelor miniere 
din Vale care a îndeplinit 
planul anual înainte 
men. Iată rezultatul 
nicei angajări a 
vrednic colectiv in
întrecere socialistă! desfășu
rată pe întreg cuprinsul ță
rii in cinstea aniversării Re
publicii. Odată cu îndepli
nirea planului anual, colec
tivul raportează depășirea 
angajamentului de întrecere 
asumat pe acest an cu pes
te 5 000 tone de cărbune. 

' Bucurii explicabile, 
drie justificată, 
binemeritată.

Soșec minerii
IV. . Citeva clipe 
entare... De-abia
ra a 'amuțit și directorul ex
ploatării, inq. Dumitru O- 

k______ _____

min-
sărbătorire

sectorului
de dezori- 

cind fanfa-

nă cu cravatele roșii au dat 
o și mai puternică, lumină 
sălii de apel. Este cel mai 
emoționant moment. După 
ce o pionieră i-a felicitat 
călduros pe harnicii mineri, 
pe a căror chipuri negre de 
cărbune se putea citi emo
ția, un grup de purtători ai 
cravâtelor roșii le-a 
frumoase cale — de 
alb-imaculată.

Abia atunci l-am 
recunoaște pe brigadierul 
Eugen Voicu, cel care îm
preună cu brigada sa, a dat 
cea mai mare cantitate de 
cărbune în plus : 2 139 tone, 
lată-i cu lacrimile

oferit 
culoare

putut

plăcutei

Ion LICIIJ

(Continuare în pag.

paro-nri-se 
de-al nostru.

tehnica
cere cultivată cu răbdare 
întotdeauna canalizat că- 

solnțiîle cele mai raționa

de an și de 
diplomă care se dau studen
ților conțin teme ale produc-

Convorbire realizată de: 
inq. Tr. MUT IER

(Continuare in pag. a J-a)

concursul 
corurilor școlare

Duminică s-a incheiat concursul corurilor școlare „Copiii 
cîntă patria și partidul", manifestare artistică anuală în Va
lea Jiului și consacrată la această ediție, sărbătoririi unui sfert 
de veac de la proclamarea Republicii.

După această ultimă fază, la care au participat peste 
1 000 de pionieri și școlari, a fost stabilită ordinea valorică a 
corurilor ; La clasele V—VIII : locul I - Școala generală nr. 1 
Petroșani, (prof. M. Onețiu) ; II -, Școala generală nr. 1 Pe
trila (prof. Gh. Musca) ; III - Școala generală nr. 1 Lupeni (prof. 
E. Haas) și Școala generală nr. 4 Vulcan (prof. I. Drăghici). 
La clasele I—IV : locul I - Școala generală nr, 4 Vulcan (înv. E. 
lonașcu și I. Szegedy) ; II - Școala generală Aninoasa (înv. 
Margareta Farago) ; III — Școala generala nr. 1 Petrila (prof. 
Gh. Musca). Premiul de onoare al juriului a fost atribuit co
rului de cameră (prof. Attila Fulop) prezentat de Școala ge
nerala nr. 1 din Vulcan, formație unică in școlile municipiului.

Pe harta Văii Jiului an 
fost înscrise in anii noștri, 
noi obiective industriale. PP 
unde, odinioară Jiul avea 
vecini dor malurile gola
șe. a răsărit mina Paroșeni.

ÎN PAGINA A 2-A SPORT
@ La sfirșitul „stagiunii" fotbalistice, JIUL PE LO

CUL 3

$ Bare sportive avem. Dar cum le întreținem ?

© Va mai putea handbalul nostru feminin să-și 
reciștige popularitatea ?

© Lupte : Cu gindul Io... Montreal 1976

© Haltere : „Cupa 30 Decembrie"

© Și acum, VACANȚA I

și artistice
Fiecare sfîrșît de 

mină aduce cu sine 
sific-are in i 
cultural-artist'ice 
fă, un spor în 
diversitatea lor. 
marcat că toate 
tivități sini 
propiatului eveniment Isto
ric — sărbătorirea unui 
sfert de veac de la procla
marea Republicii, eveniment 
cu ample și profunde semni
ficații pentru viața poporu
lui nostru, social-economică, 
cultural-educativă și artisti
că.

Simbătă și duminică au a- 
vut Ioc spectacole 
sambluluii folcloric 
de cultură din Tlîa 
minerilor fruntași 
ducție din Valea Jiului. Ast
fel de spectacole, in care 
au evoluat soliști vocali,

săptă- 
inten-o 

manifestările 
și, z totoda- 
calitatea 
Trebuie

i aceste 
consacrate

și 
re- 
ac- 

a-

ale an
al Casei 
dedicate 
în pro-

rle muzică populară, 
de dansuri și ne- 

momente vesele, 
la Petrila (căminul

nefamilișt.i), in sala 
a E.M. Aninoasa și 

Casei de cultură din

orchestra 
formația 
lipsitele 
au fost 
pentru 
de apel 
in sala
Petroșani. De o bună apre- 
i iere s-a bucurat formația 
de dansuri (are a prezentat 
momente din „Nuntă de 
Mureș", dansuri 
de . virtuozitate, 
dragoste de viață 
timism’ robust.

O activitate bogală 
mărită 
cipanți 
ne le
Jiului.
a «viii

pe 
populare 
dega jind 

și un op-

cu interes de 
se constată la 

culturale d.in
Duminică, la
loc ira simpozion

și ur- 
parti- 
cami- 
Valea 

Ci mp a
-s>
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0 vacanță reconfortantă, 
cu bogat conținut educativ

Pînă la vacanța de iarnă au 
mai rămas citeva zile. Dară 
, opiii, beneficiarii' acestei pe
rioade de odihnă și bucurie, 
o așteaptă cu nerăbdare, or
ganizatorii ci (Inspectoratul 
școlar, comitetele municipal ș: 
orășenești U.Ț.C., Consiliul 
municipal al organizației pio
nierilor) .s-au străduit să h 
/fere copiilor <> mulțime dl' 
posibilități pentru a-și petre
ce o vacanță trumo.a:să care 
să le inspire amintiri greu 
de șters. Valorificind experi 
o.nța acumulată în anii prece- 
denți și folosind condițiib 
proprii fiecărei localități, or
ganizatorii asigură realizarea 
tinef vacanțe care să consti
tuie un prilej de reconfortare 
fizică și intelectuală pentru 
iniile de elevi ai Văii Jiului.

Pe agenda vacanței de iar
nă 1972-1973 sînt înscrise ac
țiuni politico-ideologic® ți cul-

tural-artistice, sportive șt tu
ristice, toate fiind dedicate 
sărbătoririi celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii, reve
lion. excursii, tabere... In a- 
eastă perioadă, elevii vor fi 

atrași de programele cluburi
lor vacanței care vor luncțio- 
na in fiecare școală, cu secții 
le folclor, muzică, artri plas- 
tică, sport, dans.

In timpul vacantei •- ne 
.punea prol. Victor lațencn, 
președintele Consiliului muni
cipal ai organizației pionieri
lor — vor avea loc acțiuni 

u accentuat caracter educa
tiv: „Eroismul cotidian",
„De la comuniști învățăm cu
tezanța”, „Pe firul marilor «- 
venimente", „Republică, la ac 
nil tăi", „Sub faldurile trico»

T, SPĂTĂRII

(Continuate in pag. a 3-a)



MARȚI 19 DECEMBRIE 1972

8 
campioni județeni 
și un campion ju- 
seniori. La etape- 
participind cu un

a 
la București, pe 
studențesc (noua

cutremura 
a rămîne 
cine știe 

mulțumim 
Ia finele

venirea 
antreno- 
și după 
cu ri
de cer-

...a campionatului diviziei 
A la rugbi a înregistrat
— cu o singură excepție
— buna evoluție a frunta
șelor clasamentului. Steaua 
a cîștigat, mai greu decît 
se aștepta, la Săcele, în fața 
Preciziei cu 17-8, Univer
sitatea Timișoara, pe linia 
ultimelor bune evoluții, 
învins, 
Sportul 
echipă a Iul Theodor Ra
dulescu) cu un scor con
cludent 12-3, Dinamo Bucu
rești a dispus, neașteptat, 
la Sibiu de echipa C.S.M. 
eu 4-0... Și acum, excepția 
promisă în prima propozi
ție a acestor însemnări. Ca- 
re-i excepția ? Nu se sub
înțelege ?... 
Petroșani, 
șaneni au 
vărat, cu 
limită —

Fără a ne 
mirare, dar și fără 
extaziați ca în fața 
cărei minuni — ne 
doar să constatăm: 
primei părți a campionatu
lui divizionar A de fotbal, e- 
chipa Jiul Petroșani ocupă 
în clasament LOCUL 3. De ce, 
în fond, să ne mirăm ? In a- 
cest campionat, după 
la timona echipei a 
rului Ștefan Coidum 
revitalizarea echipei 
teva elemente tinere, 
tă perspectivă, Jiul Petroșani 
a fost — în special în prima 
jumătate a acestui sezon — 
una dintre principalele ani
matoare ale competiției, me- 
ritîndu-și cu prisosință nu
mele care i s-a... „alipit", ca 
o ștampilă, — echipa REVE
LAȚIE A CAMPIONATULUI. 
Să trecem, succint, în revis
tă „cursul" Jiului în această 
„stagiune" fotbalistică...

...După „egalul" de la Cluj, 
cu Universitatea, neașteptat 
în lumea fotbalului nostru, 
care a marcat, printre altele, 
revenirea la... prima dragoste 
(postul de fundaș central) a 
lui Gogu Tonca și surpriza 
metamorfozei lui Naidin, „co- 
borît" la „munca de jos", în 
intenție o inițiativă valoroa
să — a urmat, tot neașteptat,

egalul" de acasă, cu Petro
lul (anul trecut, Jiul a cîști
gat și la Ploiești!). Un meci 
anemic, căruia i-a urmat par
tida de la București, cu Stea
ua, în care a debutat Rozsnai 
și ziarele anunțau revirimen
tul Jiului în ciuda scorului 
nefavorabil... In pregătirea 
„bombei" de la Arad, meciul 
cu C.S.M. Reșița a înregistrat 
începutul marii ofensive — 
cele patru meciuri consecu
tive cîștigate. Inîlmrea de la 
Arad — cea mai bună, mai 
completă partidă a anului din 
actualul campionat (ca diver
tisment, nu ne putem abține 
să reamintim tuturor că Iosif 
Lereter, recordmenul longevi
tății fotbalistice, s-a retras a 
doua zi după ce Mulțescu i-a 
prilejuit poate cele mai „gre
le" minute din activitate) — 
a întors privirile tuturor asu
pra Jiului. După încă două e- 
tape, Jiul „urcă" deja în vîr- 
ful piramidei și „merge" la 
Craiova în postură de lider. 
„Dificultățile" prin care echi
pa trece în „capitala 
deși nu au darul de 
raja „teamul" lui 
crează precedentul 
lor adversari de a
fel echipa din Valea Jiului,

nu ca pe un oaspete fără pre
tenții ci ca pe o echipă care 
dorește să se autodepășească 
și care, ou orice mijloace, 
trebuie să fie „pusă la punct". 
Pînă în final, Jiul cîștigă toa
te partidele pe care le dispu
tă acasă, dar le pierde pe 
toate în deplasare...

Și, se clasează, în final, pe 
locul 3. E cea mai bună per
formanță a echipei noastre 
de la reintrarea sa în prima 
divizie de fotbal a țării.

întreaga echipă și-a făcut, 
în toată această perioadă, cu 
prisosință datoria... Și totuși, 
atu-urile, Jiului, punctele for
te care — au susținut actua
la performantă au fost cîteva. 
Să Ie enumerăm: In primul 
rînd. cuplul fundașilor cen
trali, Stocker — Tonca, că
rora li s-au adăugat, pe linia 
bunelor evoluții știute, funda
șii Georgescu și Naidin. Li
nia mediană Naghi — Libardi 
a fost, apoi, unul din princi
palii factori ai victoriilor, cu 
evoluții foarte bune însă în 
special la... Petroșani. Din a- 
tac s-a evidențiat cuplul Mul- 
țescu — Rozsnai, din ce în 
ce mai bun. Tot actualul se
zon a remarcat și clasa 
Szabados care, însă, mai 
multe de învățat...

V. TEODORESCU

Patrimoniul mișcării noastre 
sportive se îmbogățește, a- 
proape în fiecare an, cu noi 
și diverse amenajări, puse la 
dispoziția oamenilor de dife
rite vîrste pentru practicarea 
exercițiilor fizice și a sportu
lui de masă, pentru pregătirea 
echipelor de performanță. Aș 
aminti doar cîteva dintre ulti
mele realizări: amenajarea și 
bituminizarea bazelor sportive 
1a școlile generale nr. 1, nr. 
5, nr. 6 și Școala sportivă Pe
troșani, Liceul Petrila, Școala 
generală nr. 5 Petrila, Liceul 
și Școala generală nr. 4 Vul
can.

Rămînînd în domeniul exem
plelor pozitive, se mai poate 
vorbi despre complexul spor
tiv al Grupului școlar minier 
Lupeni, care dispune astăzi de 
o bună pistă de atletism, sec
toare pentru aruncări, tere
nuri pentru jocuri sportive. 
La Clubul sportiv universitar 
Știința au început și sînt în 
plină desfășurare lucrările de 
nivelare șî drenaj, ce vor fi 
destinate amenajării unor te
renuri de fotbal, handbal, vo
lei etc.

O dezvoltare a înregistrat 
și baza materială pentru spor
turile de iarnă: construcția, 
iluminatul și dotarea specifică 
a unui baby-schilift în dealul 
Institutului și defrișarea por
țiunii pentru instalarea unui 
telescaun în masivul Paring. 
Evidențiem, cu această ocazie, 
preocuparea unor comitete a- 
le sindicatelor din întreprin
deri șî pentru îmbunătățirea 
bazei materiale: Centrala căr
bunelui, T.C.M.M., E.M. Vul
can, E.M. Lupeni, E.C.E. Paro- 
șeni. Din păcate se poate vor
bi mai mult despre unele „lu
cruri" total necorespunzătoa
re...

La Petrila, am recepționat 
un semnal de alarmă în legă
tură cu situația bazelor spor
tive. Pentru lămurire, ne-am 
deplasat la fața locului și am 
constatat că stadionul „Jiul", 
nefiind complet împrejmuit 
face posibil accesul liber al 
oricăror persoane. Din acest 
motiv, la meciurile de fotbal 
doar o mică parte din specta
tori plătesc biletul de intrare. 
In incinta stadionului se 
mai multe camere, care 
fost destinate vestiarelor 
instalațiilor sanitare, în 
zent unele transformate 
magazie de lemne.

In maqaziile asociațiilor 
sportive din Petrila și Lupeni 
nu există echipament necesar 
și ceea ce este important și 
cel care există nu este bine 
întreținut. Asistînd la antre
namentul pugiliștilor de la Lu
peni și Petrila, am văzut ti
neri „lucrînd" în... maiouri 
rupte și murdare. La sala de 
antrenament rezervată luptăto
rilor din Petrila lipsește o 
nitură de saltele, aceștia 
obligați de împrejurări să 
antrenamentele pe saltele

O recoltă fructuoasa de 
medalii : 6 titluri de campi
oni județeni de juniori, 
titluri de 
de tineret 
dețean de 
le finale, 
lot mai restrîns, toți băieții 
s-au clasat printre primii ze
ce.

— Au urmat apoi ?...
— ...Naționalele de tineret 

de la Bacău, unde Emil Cos- 
taș a ocupat locul 3 la ca
tegoria + 100 kg (juniori 
mici), apoi în zilele de 14 — 
16 noiembrie s-a desfășurat 
concursul republican de 
toamnă al juniorilor (noua
versiune a campionatelor na
ționale de juniori). Secția
noastră s-a întors cu urmă
toarele rezultate: la juniori 
mici ; Emil Costaș locul

lnființată în anul 1958, 
.. „rezervă de cadre" pen

tru Jiul Petrila și Știința Pe
troșani, secția de lupte a 
Școlii sportive din Petroșani 
s-a făcut repede cunoscută 
prin performanțele realizate 
de membrii ei, sub directa 
îndrumare a antrenorului- 
profesor GHEORGHE POP. 
Pornind cu o singură grupă 
de începători, în anul 1969 
această secție cîștigă 9 t't- 
luri de campioni județeni și 
este numită ..grupă de avan
sați", ca mai apoi, în 1970, 
să fie... decretată „grupă de 
performanță".

Fiind cel mai în măsură 
să ne arate în amănunt acti
vitatea secției, l-am vizitat 
într-o zi pe prof. Gh. Pop 1a 
unul din antrenamentele sa
le zilnice, * mica sală

ve e. «li, 
mari. De

fără 
prea

banilor", 
a descu- 
Coidum. 

ulteriori-
„trata" alt-

intru

...iar AI. Naghi l-a

puteți spune 
campion Emil

Firește, Știința 
Rugbiștii petro- 
cedat — e ade- 

greu, la un scor 
la Constanța, în 

fata Farului cu 10-9. La un 
singur ptinct diferență, e- 
xact ca în campionatul tre
cut (4-3)...

Să ne reamintim (sînt 
plăcute amintirile, sînt în 
fond un rai din care nu pu
tem fi izgoniți, dar parcă 
denotă ceva cînd trecem 
in acest rai...), la finele 
primei părți 
anul trecut 
tu lui, 
de „campioană de toamnă" 
cu bilanț impresionant — 
victorii asupra principale
lor pretendente la întîieta- 
te... Dorințe, sperate, vise. 
Ulterior, Știința a devenit 
vicecampioană a tării. Și-a- 
poi ? Apoi a plecat antre
norul Rădulescu și Știința 
și-a revenit 1a vechea po
ziție : echipă 
fără pretenții 
ce ? De ce ?

Și rugbiștii

ceva
rai...),

a ediției de 
a cuu.p <,în

știința cîștigă titlul

de-acum 
in vacanță. Un binecunos
cut prilej de reflecții. De 
multe reflecții. E atît de ne- 
ces" să știm cum vor e- 
volua — cu ce gînduri — 
în retur rugbiștii... Alte re
zultate : Grivița Roșie 
G.S.M. Suceava 46-3; „' 
ii“* Iași — Vulcan 14-4, 
Gloria — Rulmentul Bîrlad

>
dormit. Vestiarele boxerilor 
de la Lupeni sînt necorespun
zătoare, astfel că sportivii se 
dezbracă în sala de antrena
ment, iar pereții sînt murdari, 
distruși și plini de praf.

Chiar în vecinătatea stadio
nului din Petrila se află sala 
de sport destinată antrenamen
telor boxerilor și luptătorilor. 
La ora vizitei noastre, [orele 
de antrenament erau suspen
date, iar sala se „pregătea" 
pentru... o nuntă 1 Să ne mai 
mirăm atunci că vin puțipi ti
neri în sălile de sport ? Con
dițiile în general nesatisfăcă
toare în care se pregătesc! lup
tătorii și pugiliștii de la Pe
trila și Lupeni atrag o fireas
că întrebare : Fondurile [afec
tate secțiilor respective au 
fost folosite în întregime ? Sau 
li s-a dat o altă întrebuințare? 
Birourile secțiilor de box și 
lupte cît și conducerile celor 
două asociații sportive trebuie 
să manifeste mai multă preo
cupare pentru asigurarea ba
zei materiale și folosirea să
lilor de sport scopului pentru 
care au fost create!

. în totală deqradațre se [ atlă, 
de asemenea, arena de popice 
cu două piste a - asociației 
sportive Parîngul Lonea, unde 
răufăcătorii au spart geamuri
le, iar din cauza ploilor tava
nul a început să cadă. In la
ta popicăriei este un spațiu 
care amintește că aici a fost 
cîndva o bază sportivă, 
cînd te gîndești că dacă 
exista putină inițiativă,
teren ar putea fi redat activi
tății competitionale. Ar rriai fi 
multe de spus dar...

Punem punct raidului nos
tru. Am văzut lucruri bune 
dar și lipsuri serioase. Se poa
te trage concluzia : bazele 
sportive din Valea Jiului sînt 
departe de a satisface cerin
țele. Și aceasta pentru că mul
te sînt foarte prost întreținute 
și folosite. BAZE SPORTIVE, 
DECI. AVEM. DAR NU ȘTIM 
SĂ LE GOSPODĂRIM, SĂ IE 
FOLOSIM...

Prof. Dorel VLADISLAV, 
președintele C.M.E.F.S.

sport a Școlii generale nr. 4 
Petroșani. In mijlocul a 8 ti
neri, Gh. Pop demonstra ..pe 
viu" procedee și contra-pro- 

cedee de apăFase.~4a»<saU»a,' 
apoi băieții s-au împărțit Coi 
cîte doi, excrsînd unul după 
altul... „figurile" învățate, în 
timp ce antrenorul lot, cu 
amabilitate a încercat să tie 
o gazdă bună...

— Am dori să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre activi
tatea acestei secții, pentru 
că prea puțini amatori de 
sport o cunosc.

—. Anul acesta a fost un 
an bogat din punct de vede
re competițional. In prima e- 
diție a „Cupei școlilor spor
tive" Ia lupte (corespondenta 
„Diviziei școlare" din alte 
ramuri sportive), secția noas
tră de lupte a obținut un 
merituos loc II. Derby-ul se
riei s-a desfășurat Ia Petro
șani, unde am învins detașat 
elevii din Deva, dar am fost 
intrecuți de clujeni, în urma 
unui arbitraj... discutabil, aș 
putea spune, chiar dubios.

— Se mai întîmplă, din ne
fericire, ca onestitatea arbi
trilor să fie... uitată acasă. 
Dar la campionatele județe
ne din acest an, ce rezultate 
ați înregistrat ?

1, ta juniori mari, Ion Cor- 
bei — locul III ta categoria 
48 kg, Nicolae Ștefănescu — 
locul IV 1a categoria +87' 
kg, Dorel Tămaș — locul V 
ta cptegoria 65 kg, Grigore

• Durlă — locul V Ia categoria 
-87 kg și Ion Șerban-----locul
VI 1a categoria 60 kg. 
cum se poate vedea, 
luptători în primii șase, 
genitatea și spiritul de 
pă au crescut vizibil și cu o 
șansă în plus aceste locuri 
pot... crește la anul.

— Ce ne 
despre tînărul 
Costaș ? k

— Este elev
Liceul industrial minier din 
Petroșani și este în vederile 
selecționerilor Iotului lărgit 
pentru Montreal 1976.

— Ce s-a întîmplat cu sec
ția de lupte a Jiului Petrila ?

— E o pretendentă serioa
să pentru calificarea în divi
zia A dar numai în cazul 
care Ia turneul de baraj 
va alcătui o combinată :

— Școala sportivă 
In acest fel, vom 
anul, meciuri de 
divizia A cu sigu-

află 
au 
și 

pre- 
în...

chis scorul...

cetluit printr-un gol

gistral !

in anul III la

9

li- 
răs-

Jiul 
Nu.
A-

După
șase 

Omo- 
echi-

V. MOLODEȚ

ul Petrila 
Petroșani, 
vedea Ia 
lupte de 
ranță...

găr
ii ind 
facă 
de...

V. 
E-
7.
9.

10. Ciortan 
str. Aurel

lira ! Gogu Tonca a

a fost și ce este
& Lot complet ne

corespunzător valoric

Drig, la Stern, 
Vîjdea, la An- 
mulți alții sau 
Eugen Bartha,

handbalul 
și, poate, 
pregnantă

A.S. Mi- 
desfășu- 

urmă, t-n

Il-a a campiona- 
B Ia handbal ? 
aceste cauze și, 
mai „semnifica- 
evidențierea

Sezonul fotbalistic a luat 
sfirșit. A fost pus... punct fi
nal primei părți a campio
natelor divizionare, după 
patru luni de întreceri. De 
cîteva zile au intrat in va
canță și echipele din primul 
eșalon fotbalistic al țării, 
după ce cu două săptămâni 
mai înainte au trecut in... 
rezervă divizionarele B și C. 
In afara celor mai buni din
tre cei mai buni (ne referim 
la fotbaliștii „susceptibili" 
de selecționare in loturile 
reprezentative ale Români
ei), întreaga „pleiadă" a a- 
doratorilor sportului-rege se 
retrage din... centrul atenți
ei spectatorilor stadioanelor.

Ce fac, totuși, in această 
perioadă, cei ce aproape no
uă luni din an, ne umplu

Iată că din 
petroșănean revine 
acum cu mai multă 
în discuție. Pentru că situația 
precară, existentă actualmente 
în această disciplină sportivă, 
se impune neîndoielnic a fi 
cit de cit... analizată. Trăim 
aievea momente de deplină 
satisfacție, făcînd cuvenita re
trospectivă în timp, cînd ne 
amintim de ceea ce a fost miș
carea handbalistică din Petro
șani acum cîtiva ani.

Numele unor jucători și an
trenori care au avut de spus 
cite ceva pe acest tărîm spor
tiv au rămas întipărite trainic 
in cronica handbalistică a mu
nicipiului nostru. Astfel, nos
talgia amintirilor răscolite 
prin spuza vremii ne îndeam
nă să ne gîndim la prof. Miki 
Pintea, la frații ~ 
la Gruia II, la 
ghel și încă Ia 
ia profesorul 
Sanda Radulescu, K. Annelise, 
Mariana Paicu și atitea altele 
pe care în fuga condeiului 
le-am omis să le amintim.

Gîndindu-ne la 
fost cîndva și la 
xistă actualmente, 

■să nu observăm 
absolută ce ni se 
mida încercare de a face 
corelație între cele două 
taze diferite ale echipei, 
dar, avîndu-se în vedere 
portarea slabă a echipei 
in acest tur de campionat 
constată, din păcate, că hand
balul feminin petroșănean —

ceea ce 
ceea ce 
nu 
discrepanța 

relevă Ia ti- 
o 

ipos- 
Așa- 
com- 
Jiul 

se

a 
e- 

putem

.; v ... .
, , . , _ -

duminicile cu bucurii 
amărăciuni ?

Pînă după 10 ianuarie, 
cind, ca in fiecare an, fot
baliștii se reintilnesc in ve
derea reluării antrenamen
telor, fotbaliștii de la Jiul

sări în Grecia cu lotul na
țional de tineret al țării. 
Alți cițiva fotbaliști, stu
denții echipei, vor profita 
de acest „intermezzo" spre 
a se pregăti in vederea se
siunii. Și, în sfirșit, cei ce

Și
>r 

are -st

se află in vacanță. O vacan
ță scurtă. Poate merită mai 
mult ,,favoriții“ noștri, dar 
a doua parte a campionatu
lui se anunță disputată.

Toți fotbaliștii de la 
intră in vacanță ? 
Gheorghe Mulțescu și
dalbert Rozsnai se pregătesc 
deja in vederea unei depla-

încă urmează cursurile 
ceale vor avea, in acest 
tiulp, examene...

In perspectivă, deci după 
reluarea „preparativelor“ 
returului, pentru aproape o 
lună de zile, echipa va ji 
lipsită de aportul antreno
rului Ștefan Coidum care, 
după cum se știe, va pleca

intr-un schimb de experien
ță — sperăm, foarte util — 
in R.F. a Germaniei. Pregă
tirile Jiului vor fi conduse 
de „secundul" Tiberiu Sza
bo.

In cea de-a doua parte a 
perioadei precompetiționa- 
le, reprezentativa A a Ro
mâniei va efectua un turneu 
in Spania. Din lotul anunțat 
de antrenorul Angelo Nicu- 
lescu face parte și Adalbert 
Rozsnai...

Fotbaliștii de la Știința și 
Minerul Lupeni, ca de obi
cei, vor beneficia de o va
canță ceva mai îndelungată. 
Și pentru ei returul nu va 
fi lipsit de „probleme", așa 
că... merită.

Tuturor, vacanță plăcu-

șt nu numai cel feminin - • es
te în evident declin... Care 
sînt oare cauzele — pentru 
că trebuie să existe niște 
„probleme" care, pe undeva, 
așteaptă cam de mult o solu-

O discrepanță e- 
videntă între ceea ce

tionare — care au „aruncat" 
echipa spre neinvidiatul loc 
al lanternei roșii a clasamen
tului seriei a 
tului diviziei

Una dintre 
totodată, cea 
tivă“ pentru 
greșului echipei este, fără 
doială, componența lotului 
jucătoare, care a fost și a 
mas și actualmente incomplet 
și de valoare mai mult decît 
modestă. Majorității jucătoa
relor le lipsește 
competițională și 
tehnică necesară pentru a ține 
piept unor confruntări la nive
lul diviziei B. Golaverajul ne
gativ de 54—124 (! ?) înregis
trat de echipă în acest tur cît 
și acumularea a numai două 
puncte atestă pe deplin poten
țialul actual al echipdi. Antre-

re- 
în- 
de 
ră-

experiența 
pregătirea

norii Jiului, Sandu Mileti 
loan Chiș, ne-au relevat situa
ția de fapt a echipei, anun- 
țîndu-ne, totodată, că au luat 
hotărîrea să renunțe la prero
gativele cu care au fost inves
tiți, argumcntînd acest lucru... 
prin „lipsa acordării unui spri
jin mai efectiv din partea 
conducerii clubului". Se poa
te ! Dar prof. Mircea Pascu, 
vicepreședintele Clubului spor
tiv Jiul, nc-a relatat că actual
mente există aceleași condi
ții care erau și pe vremea cind 
echipa era antrenată de prof. 
E. Bartha și parcă... rezultate
le difereau. E nevoie, aici,. la 
Jiul de un antrenor. Aceasta 
în primul rînd. De un antre
nor bun, care să-și asume o 
integrală răspundere, capabil 
să răstoarne previziunile sum
bre și să redreseze echipa.

Neîndoielnic că în actuala 
situație, cu Georgescu, lacob 
și Alice Tridor indisponibile, 
datorită unor cauze obiective, 
în retur recuperarea punctelor 
pentru a evita prezumtiva re
trogradare va fi foarte difici
lă. Alături de Mirea, Andrei, 
Marincaș, Meszaros și Moldo
van — jucătoarele care au 
mai rămas în lot — vor tre
bui aduse clteva jucătoare noi 
chiar și fără o prea mare car
te de vizită dar cu disponibili
tăți majore, recomandate de 
o aprigă dorință de a juca bi
ne și de hotărîrea fermă de 
a-și aduce un aport esențial 
la redresarea echipei.

I. ȚABREA

H A L T E R E

Continuă să ne sosească, 
cu duiumul, scrisori cu men
țiunea ..PENTRU ANCHE
TA SPORTIVĂ 1972". A- 
matorii sportului nu prege
tă în a-și exprima preferin
țele lor cu privire la CEI 
MAI BUNI SPORTIVI Al 
VĂII JIULUI PE 1972. Con
form promisiunii făcute, 
continuăm azi să publicăm 
conținutul cîtorva dintre ul
timele scrisori primite. In- 
continuare, deci, clasamen
te...

@ 1. Mulțescu, 1 
Miclea, 3. Ortelecan, 4. 
lizău, 5. Libardi, 6. Dinu. 
Ștefan Pintilie, 8. Torok, 
Marin David, 
(Puiu Curican, 
Vlaicu nr. 2 Petrila).

© 1. Stocker, 2. Rozsnai 
3. Mulțescu, 4. Tonca, 
Libardi, 6. Cotroază, 
Georgescu, 8. Grizea, 
Burdangib, 10. Burnete 
fapt... cei mai buni 10

18 (Agerpres). 
prilejul unui concurs 
desfășurat la Dort- 
sțortiva vest-germană 
Merten a stabilit cea

mon- 
acoperit în 

timpul 
i bun 

de

MUNCHEN
— Cu 
atletic 
mund, 
Christa
mai bună performanță 
dială pe teren 
proba de 1 000 m, cu I 
de 2'44"9/10. Cel mai 
rezultat anterior era 
2'45"9/10 și aparținea din luna 
februarie a acestui an, atletei 
americane

In sala de sport a 
norul Lupeni, s-a 
rat, cu cîteva zile în 
interesant concurs de haltere, 
dotai cu „Cupa 30 Decem
brie". La întreceri au partici
pat membrii secției care, cu 
această ocazie, și-au reverificat 
potentele, etalînd reale dispo
nibilități de creștere valorică.

După cum ne informează co
respondentul nostru din Lu
peni, Ion Pîrvu, pentru orima 
oară în acest oraș, concursul 
s-a ținut doar la două stiluri 
(„smuls” și „aruncat"), „împin
sul" fiind scos din concurs, 
din această toamnă, de către 
federația de specialitate. Atît 
animatorul secției, medicul 
Liviu Durghinescu, cît și an
trenorul Gheorghe Dumitru 
s-au arătat mulțumiți de evo
luția bună a „elevilor" lor. Și 
pe bună dreptate... Deși își 
desfășoară activitatea într-un 
cvasianonimat inexplicabil, 
secția de haltere a A.S. Mine
rul Lupeni se poate mîndri de
ja cu o serie de rezultate me
ritorii.

In cadrul acestui concurs, 
maestrul sportului Ștefan Pin
tilie (seniori, categoria 82,5 
kg) a totalizat 280 kg. (120 la 
..smuls" și 160 kg la „arun
cat"). Comportări bune au a- 
vut și juniorii 
Constantin (14 
talizat 115 kg 
Popa (16 ani) 
o frumoasă tehnică de execu
ție, a totalizat 145 kg. Juniorii 
mari atestă și ei reale posibi
lități de afirmare, în special 
Carol Szocsek și Naghi Atila.

mici Nicolae 
ani) care a to- 
și Constantin 
care, stăpînind

Penny Werthner.
★

DE MEXICO 18 
— Boxerul spaniol 
este noul campion 

categoria pană 
W.B.C.), Jose l-a 
K.O. tehnic în re-

baliști ai anului ; prof, 
rel Vladislav, președintele 
C.M.E.F.S., Staicu Băloi și 
Ștefan Konycska, corespon
denți ai ziarului „Sportul").

@ 1. Leontin Ciortan, 2. 
Kostaș, 3. V. Tămaș, 4 .Șt. 
Pintilie, 5. Multescu, 6. 
Rozsnai, 7. Șerban Neamțu, 
8. Ortelecan, 9 .Dinu, 10, 
Szitas (prof. lacob Imling, 
Vulcan).

© 1. Rozsnai, 2. Dinu, 3. 
Multescu, 4. Szabados, 5. 
Ion Gabriel, 6. L. Ciortan,
7. I. Balogh, 8. Boghean, 9. 
M. Tbrok, 10. Libardi (I.iviu 
Băcăianu, elev, Ionea).

@ 1. Multescu, 2 .Cior
tan, 3. Dinu, 4. Rozsnai, 5. 
Ortelecan, 6. Csaszar 7. 
Torok, 8. Roiban, 9. Pintilie, 
10. Neamțu (Ioan Berzan, 
Petroșani str. Aradului nr. 
7).

® 1. Dinu, 2. Ortelecan, 
3. Tbrok, 4. Balogh, 5. Rozs
nai, 6. Multescu, 7. Ciortan,
8. Maria Lăzăresc, 
ban, 10. Szitas (Ioan 
ca, str. Cireșilor nr.

Anunțăm cititorii 
că ULTIMA ZI cînd 
pot exprima opțiunile 
la ANCHETA SPORTIVĂ a 
ziarului este sîmbătă, 
decembrie 1972.

CIUDAD 
(Agerpres). 
Jose Legra 
mondial la 
(versiunea 
învins prin
friza a 10-a pe pugilistul me
xican Clemente Sanchez.

★
18 (Agerpres). — 
internațională fe- 

volei desfășurată la 
încheiat cu victoria

BERLIN
Competiția 
minină de 
Berlin s-a
formației Dinamo Berlin, cla
sată pe primul loc cu 10 punc
te, Pe locurile următoare s-au 
situat formațiile Amnokan 
(R.P.D. Coreeană) 9 puncte, 
Ruda Hvezda Praga — g 
puncte, Dinamo București — 
7 puncte, Traktor Schwerip 
— 6 puncte și R.S.S. Lituania" 

. nă — 5 puncte.
★

9. Roi- 
Petruș- 
12).
noștri 

își mai 
lor

ROMA 18 (Agerpres). 
Incidente 
pe stadionul olimpic din 
ma în ultimul minut al 
cin lui de fotbal Internazziona- 
le Milano — A. S. Roma, cînd 
arbitrul Michelotti a acordat 
o lovitură de la 11 m milane
zilor, care au cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 
Nemulțumiți de decizia arbi
trului cîteva sute de „tifosi" 
au invadat terenul și a fost 
nevoie de intervenția politiei 
și a carabinierilor pentru a 
proteja arbitrul.

grave s-au produs
Ro-
me-

astfel
2—1.



2

poate fi un o- 
frumos decît a- 
de hărnicie.

MARȚI 19 DECEMBRIE 1972

Instituirea
Zilei energeticianului
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culturaUeducative

briga- 
Alere,

dezba- 
nurne- 
se in

eficace

re
lei

ur- 
in- 

cer- 
as-

organizațiilor 
pionieri oe vor 
spectacole arfe- 
aniversării Re- 
insistat asupra

una sau alta dintre teme, 
în laboratoare, îndrumați 

cercetători sau proie fanți, 
posibilitatea să-și verifice 

să-și valorifice „zestrea"

Prins a / M aaației. Cu conducerea S.C.S.M. 
am căzut la înțelegere, în 
sensul ca studenți de-ai noștri 
să fie cuprinși în colectivele 
de cercetare de aici, temati
ca la a cărei rezolvare ei 
mează să participe fiind 
clusă chiar în planul de 
cetare al stației. Anumite 
pecte ale formei de cerceta
re abordate vor putea să re
prezinte înseși teme de diplo
mă. Vom perfecta același lu
cru și cu factorii de conduce
re ai I.C.P.M.H. Studentul va 
ști cum se pune problema 
„pe viu1', raportată la realita 
tea minei, va învăța cum se 
execută, care-s pretențiile, 
răspunderea ce i se cuvine. 
S denții, sub îndrumarea ca
drelor didactice optează pen
tru 
iar 
de 
au 
Și 
cunoștințelor pe care le dețin. 
Priceperi și deprinderi noi se 
string în specialistul de mii- 
ne ; mai mult, aportul celor 
din producție mijlocește per
fecționarea în continuare a 
însuși învățămîntului supe
rior minier.

— An de an tot mai rapi
dă și spectaculoasă este evo
luția mineritului, tot mai vă
dit apare necesitatea aprofun
dării distincte, sub o latură 
sau alta, a extracției și-i tot 
mai complexă problematica 
căreia trebuie să-i găsească 
cele mai fericite soluții, spe
cialistul de mîine. Răspunde 
institutul, prin structura sa, 
prin profilul facultăților și 
secțiilor, prin cunoștințele

Organizația îi felicită
pe tinerii cetățeni ai patriei

cluburile 
și Lupeni

a
e- 
de

Zilele trecute, la 
sindicatelor din Lonea 
a avut loc' sărbătorirea celor 
care pășesc în viată răspun
zători de faptele lor, tineri care 
împlinesc 18 ani.

Ău fost invitați pentru 
sărbători acest emoționant 
veniment tinerii și tinerele 
la școlile și unitățile econo
mice din orașele Petrila și 
Lupeni. Intr-un cadru festiv, 
tinerilor sărbătoriți li s-au 
înmînat buchete de flori, urări

publicitate

că ar Ii bine ca 
să se bucure de 
atenție în acest

Emilian DOBOȘ 
corespondent

o popu- 
locui- 

i dis-

Gh. I.AZĂRESCU 
activist U.T.C.

două cofetării. In nici una 
. din acestea însă nu. se ser
vește, cafea filtru. In cofe
tării, și e bine că e așa, lu-

doresc 
per- 
res- 
spre 
spa-

gestionară la bufetul 
din Aninoasa, Maria 

i 72 de 
„să se fa-

un oraș cu
de cca. 30 000 I 

T.A.P.L. Petroșani
de vreo zece unități

în privința deservirii 
administrării unității.

însemnare

¥

EVENIMENTE

9,00

9,05

Mica 9,30

10,00

10,30

ing.
PETRILA :

E
10,50
11,30FAMILIA 

stația C.F.R. 
tă femeie 
pii.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe 
lăuanu Minerva, 
de C.C.P., laborator 
la. O declar nulă.

legitimație 
pe numele

Mihai.
Petroșani, 

îngrijire 2

S-a născut Leonid 
secretar general al 

1946 — In

VULCAN:
LU-

Mania
Ba-

ti- 
în 

„Marea

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Provincialii ; Republi
ca : Directorul; 
Desculț în parc ; LONEA 
Minerul : Serata ;
Dragoste și amenzi ;
PENI — Cultural : 
grandorii ; Muncitoresc : 
talionul invizibil.

din an — 354.
12.

Amalia Nicolae,
Câni, avea un stil propriu de 
a-și trata musafirii, cu un lei 
de „ospitalitate" de... neinvi
diat. In timp ce familia M. 
P. era invitata casei, ea a 
dispărut pentru un moment 
în apartamentul (neîncuiat) 
vecin al musafirilor, de un
de și-a luat cîteva „amintiri" 
— obiecte de îmbrăcăminte.

După-amiază, I.V. s-a „bu
curat" de aceeași „primire" 
din partea gazdei. Dar, ori
ce început are și sfîrșit; _A- 
malia Nicolae a fost și ea 
„invitată" să facă o „vizită" 
de 3 luni la închisoare.

Abia eliberat din detenție, 
Florian Viorel, sosește în 
orașul Petroșani, se instalea
ză în hotelul „Jiul". Cum e- 
venimentul trebuia sărbăto
rit, a plecat în oraș de unde 
s-a întors tîrziu, drogat cu 
alcool și... mulțumit de felul 
în care și-a petrecut prima 
zi de libertate, a adormit fă
ră griji, cu țigara aprinsă. 
S-a trezit luat în... „focuri" 
datorită pagubei aduse de 
incendiul pe care l-a provo
cat. F. V. s-a întors astfel 
pentru încă 6 luni la fostul său 
„domiciliu" care-i este de-a- 
cum familiar și care l-a „scă
pat" iarăși de grija de mîi
ne...

Fosta 
nr. 28 
Bacinski, a pus în 
sticle apă și a zis : , 
că rachiu alb" dar, numai e- 
ticheta s-a făcut rachiu alb, 
apa rămînînd tot apă... La 
un control a prezentat acest 
stoc de... apa, iar pe deasu
pra pagube însumînd 8 860 
lei și mărfuri vîndute pe cre
dit în valoare de 4 500 lei. 
Toate acestea, echivalate cu 
abuz și neglijentă în servi
ciu, înșelăciune privind cali
tatea mărfurilor i-a adus „re
compensa" de 6 luni închi
soare.

Nicolae GHERGHIN 
judecător

numele Tăz- 
eliberată 

Petri-

PIERDUT
serviciu. ]
Nicolae, eliberată de E. M. 
I.upeni. O declar nulă.

rate ?
— Din anii IV și V, facul

tatea de mine se „ramifică” 
în secțiile exploatări, topo
grafie și preparare, iar facul
tatea de electromecanică mi
nieră în secțiile utilaj minier 
și electrificări-automalizări. Se 
urmărește insistent de către 
colectivul nostru de cadre di
dactice și specializarea, dar 
și pregătirea fundamentală 
teoretică a studentului. Și-au 
făcut loc în programele noas
tre de învățămînt discipline
le noi — facultative și la a- 
legere — cum sînt cercetările 
operaționale și calculatoarele. 
Pregătirea politică și ideolo
gică a viitorului specialist 
și-a închegat temeiuri solide. 
Disciplinele sociale au fost e- 
șalonate pe ani , de studii, 
s-au introdus altele noi, ca 
pedagogia și psihologia mun
cii, la care baza instruirii 
o formează cercetările la fața 
locului, la mină. In 
teri, seminarli — mai 
roase ca pînă acum — 
sușesc instrumentele 
care să medieze integrarea ar
monioasă în producție a ab
solvenților. Studenții sînt a- 
trași în activitățile organiza
te de către cabinetul de ști
ințe sociale, în activitatea ști
ințifică de la catedra respec
tivă, pentru soluționarea unei 
problematici cu caracter so
cial-economic, care să des
chidă „porțile” răspunsurilor 
ferme și materializate privind 
sarcinile trasate de partid tu
turor de a contribui plenar 
la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România.

de fericire din 
lor și felicitări 
mitetului municipal U.T.C. Ti
nerilor li. s-a vorbit despre 
responsabilitatea socială ce o 
au de acum înainte, ca cetă
țeni majori.

Festivitățile s-au încheiat 
cu seri de dans dedicate săr
bătoriților.

partea colegi- 
din partea co-
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Soarele răsare la ora 

și apune la ora 16,37. 
trecute 
rămase

1906
llrejne
CC. al P.C.U.S. ;
Vietnam a început lupta de 
eliberare a poporului vietna
mez împotriva colonialismu
lui francez. 

emoții in ochi și pe 
dierii Constantin 
Gheorghe Toma, Zamfir Năs- 
tase, Sielian Maftei și $an- 
dor Oprea — mineri de nă
dejde ai sectorului. Cu greu 
am reușit să-l deosebim pe 
șeful sectorului ing. Marin 
Răduț dintre mineri.

— Tovarășe inginer — 
ne-am adresat șefului 
sector, spuneți-ne ce stă la 
baza succeselor colectivului ?

— Munca responsabilă, 
desfășurată cu dăruire și in 
colaborare. Avem o organi
zație puternică de partid, a- 
vem niște oameni care, de 
la primul pînă la ultimul, 
sînt unul și unul. Toți mem
brii acestui colectiv și-au 
înțeles sarcinile și le-au res
pectat. Trebuie să spun, 
continuă inginerul, că o bu
nă parte din aport l-a avut 
și sectorul electromecanic

Secția nr. 2 Paroșeni a Unității 
zonale de reparații energetice Deva
cifre din bilanțul încheiat 
cent: o economie de 30 
la fiecare mie de lei produc
ție, planul productivității 
muncii depășit cu 9 la sută, 
peste 400 000 lei economii la 
prețul de cost, planul de re
parații la agregatele energe
tice de bază (turbine și ca
zane) realizat în proporție 
de sută la sută, efectuarea 
reviziilor tehnice la grupul 
nr. 1 de 50 MW și la grupul

în peridada vacanței

Tabere de iostroire
a activului U.T.C

între 21 și 28 decembrie a.c. 
vor fi organizate de comite
tul municipal 
de instruire la 
și Voievodu la 
cipa cei mai
secretari și locțiitori 
cretari, responsabilii cercuri-

U.T.C. tabere 
cabanele Rusu 
care vor parti- 
buni uteciști, 

de se-

6,00 Muzica și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Muzică populară ; 10,30 
Start la intersecție ; 10,45 O- 
pereta „Hans flautistul" 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Orchestra Ray Conniff; 11,30 
Piese corale de Nicolae
Oancea și D.D. Botez; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat -, 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Lucrării ale com
pozitorilor noștri ; 14,40 Cin- 
tă Ana Bijan, Nicu Moldo
van și Sultan Paraschiv ; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Radioenciclopedie pentru ti
neret ; 15,25 Uverturi la ope
rete de Suppe ; 15,40 Muzică 
de estradă ; 
nai ; 16,15 f 
o floare ; 
săptămînii ; 

; 16,00 Radiojur- 
Satul nostru-i ca
16,35 Cîntecele
17,00 Școala ca

podoperelor ; 17,30 Program
muzical oferit forestierilor 
din Arad ; 18,00 Orele serii ;

care a dovedit și dovedește 
o conștiinciozitate deosebită. 
Dar. iată-l aici pe minerul 
Vasile Băluță, secretarul or
ganizației de partid a secto
rului. Dînsul vă poate spune 
mai multe.

— Prea multe n-am nici 
eu de spus, ne zice zîmbind 
minerul Băluță, decît că, tot 
secretul, dacă acesta poate 
fi un secret, îl constituie 
munca plină de avint, disci
plinată. Aș aminti că la a- 
cest sector nu se cunosc ab
sențele nemotivate. Pe lin
gă toate acestea, așa cum a 
spus și tovarășul inginer, 
munca in colaborare a tu
turor factorilor din sector 
ne-au dus la reușita pentru 
care, ne bucurăm cu toții și 
pe drept cuvînt sîntem emo
ționați. Este omagiul nostru 
cadou in cinstea aniversării 
Republicii noastre dragi.

...Nici nu 
magiu mai 
cest prinos

nr. 4 de 150 MW, în avans 
față de prevederile graficu
lui cu aproape o lună.

Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie, deci și a anului, 
participind cu entuziasm 
întrecerea socialistă în 
stea celei de-a XXV-a 
niversări a Republicii, 
lectivul secției va realiza în 
plus față de sarcinile anuale 
de plan o producție în va
loare de peste un milion de 
lei.

lor de turism din licee și 
școli profesionale.

Responsabilii comisiilor p o- 
litico-ideologice și social-pro- 
fesionale vor participa la ta
berele de instruire organizate 
în aceeași perioadă în loca
litățile Prislop, Năsăud 
Predeal.

20,10 Zece melodii preferate;
20,45 Consemnări ; 20,50 Lă
utari vestiți ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

a

Deschiderea emisiunii. 
Telex. Teleșcoală ;
Geografia României la
nul IV liceu). Lacurile 
din R.S.R. ;
Matematică (clasa
VIII-a). Sisteme de e- 
cuații de gradul I ;
Curs de limba engleză 
— lecția a 33-a ;
Comentariu la 40 
steme —■ județul
Ieorman ;

Căiminul ;
Film serial pentru 
neret: „Pierduți
spațiu" (IV). 
flămîndă" j
Ancheta T.V. Luxul de 
a face... lux ;

Telejurnal ;

Activități1

și artistice
(Urmare din pag. 1)

încadrează în decada 
și cîntecul hunedo- 
Profesorii. Petru Ea- 
Gheorghe Popa au 

celor prezenți despre 
Jiului, 

sale specifice și 
După simpo-

se I
„Jocul 

rean". 
na și 
vorbit 
folclorul din Valea 
elementele 
valoarea lor. 
zion formațiile căminului au 
oferit participanților un spec
tacol artistic, remarcîndu- 
se montajul literar dedicat 
sărbătoririi Republicii. Un 
program artistic bine struc
turat a mai avut loc și la 
căminul cultural de la Cîm- 
p-u iui Neag, la celelalte că
mine deslășurîndu-se diver
se acțiuni cu cartea.

Un loc de primă mărime 
în viața artistică a munici
piului îl are expoziția jude
țeană de pictură și grafică, 
organizată de filiala din Pe
troșani a U.A.P. și cenaclul . 
plastic din Deva în cinstea 
sărbătoririi celei de a XXV-a 
aniversare a Republicii,, ex
poziție al cărei vernisaj a 
avut loc sîmbătă în holul 
Casei de cultură. Vizitatorii 
au prilejul să cunoască o 
parte din activitatea artiști
lor plastici din Valea Jiului 
și din județ, prin tablouri 
reprezentînd diferite stiluri 
și orientări plastice. O 
expoziție, interesantă 
lucrările expuse, 
de artă fotografică 
clubul din Lupeni.

Pe lîngă diversitatea 
nifestărilor-, activitatea 
tural-educativă și artistică 
din Valea Jiului în săptă-

de nituitori con- 
comunistul Anton 
surprinsă de o- 
nostru în timpul

Echipa 
dusă de 
Costache 
biectivul
nituirii unei laterale ale 
pasarelei care va traversa 
din nou, în curind, liniile 
C.F.R. Deci din nou legătu
ra între gară și oraș.

emisiunii
Curs

rusă — lec-
»

științific.
se lansează 

de pe plan-

18,00

aniversării 
Cronica

20,00

20,20

22.30

lucrătorii din agricul
tură ;

17,30 Deschiderea 
de după-amiază. 
de limba 
ția a 32-a 
Panoramic 
Vapoarele 
mai întîâ 
șete ;
Cum vorbim ; 
Tehnic - Club ; 
Caleidoscop cultural-ar
tistic ;
1001 de seri ; :
Telejurnal. 
In cinstea 
Republicii 
marii întreceri ;
Comentariu la 40 de 
de steme — județul Ti
miș ;

Seară de teatru 
tîlnire peste ani 
Lucia Demetrius ;

In actualitat-e 
la i 
..24 de ore".

URMĂTOARELE
Vreme relativ 

Cer schimbător, 
mult noros. Vînt 

nord.

Variațiile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

@ Petroșani — 3 grade
© Paring + 7 grade
PENTRU l’"' '‘ *~

24 DE ORE: 
frumoasă, 
mai 
din

** . J *

mina trecuta are o altă notă 
caracteristică: o mai atentă 
grijă față de cerințele și 
necesitățile reale ale omului 
care, după o săptămînă de 
muncă, dorește posibilități 
multiple de recreere. Aten
ția instituțiilor culturale tre
buie să se concentreze mai 
mult asupra zilelor de la 
sfîrșitul săptămînii cînd con
tactul cu beneficiarii actu
lui cultural-educativ și ar
tistic, omul din Valea Jiu
lui, se poate realiza în mo
dalități eficiente.

Există într-adevăr preocu
pare din partea conducerii 
T.A.P.L. Petroșani pentru sis
tematizarea și dotarea uni
tăților, cit și" pentru îmbu--" 
nătățirea aprovizionării și a 
servirii. In toate aceste di
recții s-au obținut unele re
zultate. Totuși mai sînt în
că multe de făcut. In locali
tatea Petrila, veche așezare 
io mi ori, caro in anii con
strucției socialismului a de
venit 
lație 
tori, 
pune 
de alimentație publică

In semn de prețuire a 
oamenilor muncii care lu
crează în sectorul energe
tic și pentru a Ie prilejui o 
zi festivă în vederea trece
rii în revista a realizărilor 
obținute și a stimulării în

O vacantă reconfortantă♦

Ionului", vizite în întreprin
deri, instituții, întîlniri cu ac
tiviști de partid, muncitori 
fruntași, evocări istorice, mon
taje literare.

Cu prilejul zilei de 30 De
cembrie vor avea loc adunări 
festive ale 
U.T.C. și de 
fi urmate de 
tice dedicate 
publicii. Am 
acestor activități pentru că au 
semnificații deosebite pentru 
educația elevilor — obiectiv 
principal pe care l-au avut 
în vedere organizatorii, — 
deși vacanța de iarnă le ofe
ră elevilor o largă gamă de 
posibilități distractive, sporti
ve, artistice, turistice...

O mare atracție pentru co
pii va avea „pomul de iar
nă" din orășelele copiilor ce 
se vor amenaja în fiecare lo
calitate din Valea Jiului pînă 
la 27 decembrie. In fiecare 
zi, elevii școlilor generale și 
Liceelor vor prezenta progra
me artistice. Programul zile
lor de vacanță va fi între
git cu numeroase manifestări 
oultural-artistice, sportive etc. 
Multe din inițiativele născute 
aici, în Valea Jiului, devenite 
tradiționale, vor fi reeditate 
și anume: „Carnavalul stelu
țelor de gheață" (4 ianuarie 
pe patinoarele din Lupeni și 
Vulcan), „Carnavalul fulgilor 
de nea" (26-27 decembrie la 
Casa de cultură din Petro
șani), „Patinele Văii Jiului" 
(concurs de patinaj în 8 ia
nuarie, la Lupeni), a cincea 
ediție a întrecerii de schi și 
săniuțe „Paring '72" (în 27 
.28, 29 decembrie la cabana 
Straja), cupa „Prietenii mingii 
de celuloid", campionatul mu
nicipal de șah dotat cu cupa 
„30 Decembrie". Festivalul 
montaj elor literar-<muzical-co- 
regrafice „Te slăvim Românie, 

matul este interzis. Or, con
sumatorii de cafea 
un local în care să fie 
mis fumatul. Pe lingă 
taurantul „Transilvania", 
exemplu, unde există 
țiu suficient, iar șeful de u- 
nitate Leonica Iordache, se 
dovedește a ii un bun gos-j 

activitatea viitoare, 
Decret al Consiliului 
Stat s-a instituit „Ziua 
nergeticianului", care se 
sărbători in fiecare an 
a treia duminică a 
octombrie.

pămînt strămoșesc" va fi mo
mentul de deschidere al bu
curiilor rezervate de vacanță 
(în 23 decembrie, la Casa de 
cultură din Petroșani), iar in 
23 și 24 decembrie, l-a Deva, 
va avea loc faza județeană a 
festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, din 
municipiul nostru, participind 
17 'formații cuprinzând 350 de 
elevi.

In vacanță se vor organiza 
taberele autofinanțate de 3-5 
zile la cabanele Vulcan, Buta, 
Cîmpu lui Neag, Straja, Rusu, 
Voievodu, Lunca Florii, Pie
trele, la care vor participa 
500 de elevi.

Totodată, se înființează ta
bere de instruire la care vor 
fi antrenați peste 200 pionieri 
și elevi. Astfel de tabere vor 
funcționa la cabanele Rusu 
(22-28 decembrie). Prislop (22- 
28 decembrie), Voievodu (22- 
28 decembrie), Bran (22-28 de
cembrie), Moneasa (2-8 ianua
rie), Predeal (22-29 decembrie), 
Geoagiu și Bran 2-8 ianuarie).

In școli și cluburi, elevii 
vor avea posibilitatea : să se 
întâlnească cu militanți ai miș
cării muncitorești, vor. vizita 
Muzeul mineritului din Pe
troșani pentru a ounoaște tra
dițiile de luptă ale minerilor 
din Valea Jiului și condițiile 
social-istorice în care a avut 
loc actul de la 30 Decembrie 
1947, rolul clasei muncitoare 
condusă de partid în făurirea 
societății socialiste.

Cu fieoare an, experiența 
se îmbogățește, organizatorii 
cunosc mai exact dorințele, 
preferințele și necesitățile co
piilor și, deci, le oferă' o mai 
Largă diversitate de acțiuni 
de vacanță. Și în acest an, 
vacanța, prin modul cum a 
fost gîndită și organizată, va 
fi nu numaii un prilej de bu
curii, ci și o perioada de re
creație activă, instructivă și 
de reîmprospătare a torțelor 
fizice.

podar 
și a
S“-ar putea amenaja o unita
te specializată pentru ser
virea cafelei filtru și a al
tor produse specifice cafe- 
barului. Aceasta ar scuti pe- 
trilenii de multe drumuri pi 
nă la Petroșani. Conducerea 
T.A.P.L. Petroșani a dove
dit nu o dată că se poate 
face mai mult pentru consu
matori, așa 
și petrilenii 
o mai mare
-ens.



d'Oise, de deputați locali, 
avut loc cu acest prilej,
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combaterea 
de narco-
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„Apollo-17

Ceaușescu și România"

Declarația președintelui P.

ULTIMELE ȘTIRI
LONDRA 18. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite: Edi
tura ..Abacus-Press L.T.D." a 
scos de sub tipar. Ia 18 de
cembrie, volumul intitulat 
„Ceaușescu și România", 
sub semnătura Iui Donald 
Catchlowe, cunoscut scri
itor și publicist britanic. Du
pă apariția, la 14 decembrie, 
in Editura „Russel Press 
L.T.D." a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — omul, 
sale, înfăptuirile pe 
socialismului" de Stan 
wens, aceasta este cea 
doua carte consacrată
ducătorului partidului și 
tului nostru, tipărită în 
glia la interval de cîteva zi
le, fiind o dovadă în plus a 
interesului crescînd, mani
festat de opinia publică bri
tanică față de România so
cialistă și față de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Autorul cărții. Donald Cat
chlowe, inaugurează
acest volum o suită de lu
crări intitulată „Făuritori ai 

care își propune să 
activitatea 
prodigioși 

po- 
lume.
material 
autorul 

diferitele

ideile 
calea 

Ne- 
de-a 
con- 
sta- 
An-

istoriei", 
înfățișeze viața, 
și opera unor 
conducători de țări și 
poare din întreaga

Dispunînd de un 
documentar vast, 
prezintă pe larg 
etape ale vieții clocotitoare 
a conducătorului partidului

BONN 18 (Agerpres). — 
Președintele Partidului Comu
nist German, Kurt Rachmann, 
a făcut o declarație în legă
tură cu rezultatele recentelor 
alegeri din R. F. a Germaniei 
și situația politică actuală din 
tară. Menținerea Ia conduce
re a coaliției guvernamentale 
P.S.D.-P.L.D., a relevat el, a 
devenit posibilă numai datori
tă ripostei ferme pe care au 
dat-o forțele progresiste și de
mocratice coaliției U.C.D.-U.C.L. 
Oamenii muncii au demonstrat 
cu prilejul alegerilor că do-

Naționalizări
în Uganda

KAMPALA 18 (Agerpres). 
— Președintele Ugandei, Idi 
Amin, a anunțat, într-un dis
curs radiodifuzat, că guvernul 
său a hotărît să preia contro
lul asupra tuturor societăților 
străine deținătoare de planta
ții de ceai, precum și asupra 
a opt mari întreprinderi co
merciale din țară, șapte brita
nice și una americană — 
transmit 
Associated 
Presse. 
ugandez a 
măsuri, împreună 
adoptate anterior, vor contri
bui la realizarea independen
ței economice a tării. El a 
menționat, de asemenea, că 
guvernul a hotărît să nu mai 
reînnoiască, anul viitor, licen
țele comerciale acordate unor 
companii străine și a subliniat 
că toate conturile blocate la 
Banca comercială a Ugandei 
vor deveni proprietatea aces
teia, de la 1 ianuarie 1973.

In discursul său, președinte
le Idi Amin a anunțat, de a- 
semenea, o serie de măsuri 
privind schimbarea denumiri
lor unor locuri publice și 
puncte geografice, moștenite 
din perioada colonială.

una
agențiile
Press și

Șeful 
precizat că aceste 

cu altele

Reuter, 
France 

statului

Ultimele știri
■ _ • «■ -

și statului român, activitatea 
sa îndelungată în mișcarea 
revoluționară, munca însu
flețită în funcțiile de mare 
răspundere încredințate. 
Titlul lucrării decurge ne
mijlocit din faptul că auto
rul înfățișează datele bio
grafice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu încadrate 
organic în cele mai impor
tante evenimente ale istoriei 
României moderne, subli
niind legătura indestructibi
lă dintre popor, partid și 
conducătorul său. „Poporul 
român — scrie el — este 
mîndru de a avea un aseme. 
nea conducător".

Volumul începe 
tarea debutului în 
tea revoluționară a
avea să devină conducăto
rul partidului și statului 
nostru.

Autorul prezintă apoi dez
voltarea rapidă a țării noas
tre în ultimul pătrar de 
veac, succesele de notorie
tate ale României socialiste, 
subliniind că asemenea suc
cese ar fi fost de neconceput 
fără conducerea de către 
Partidul Comunist Român, 
că mersul înainte al țării 
noastre este indisolubil legat 
de „geniul organizatoric al 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de talentul său 
în mobilizarea maselor".

Un loc important este a-

cordat în paginile 
principiilor politicii 
naționale a României, 
tică de pace și prietenie cu 
toate popoarele. Autorul e- 
vidențiază contribuția amplă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la definirea și 
statornicirea acestei politici, 
atenția și prețuirea de care 
se bucură pe plan interna
țional inițiativele României. 
In volum sînt publicate 
extrase din cuvîntările 
luările de poziții în 
mai diverse probleme 
actualității, „model de 
în care trebuie 
problematica internațională".

In mod deosebit se relevă 
fundamentarea de către con
ducătorul partidului și statu
lui român a „dreptului tutu
ror statelor la libertate 
suveranitate, drept care 
buie recunoscut de toți, 
cum și a dreptului lor 
gitim de a se apăra cu 
te mijloacele, inclusiv forța 
armelor, împotriva violării 
acestui drept".

Pentru contribuția sa la 
soluționarea constructivă a 
problemelor majore ale con
temporaneității — sublinia
ză autorul —, „Ceaușescu 
este cunoscut astăzi în lume 
ca un om iubitor de pace, 
ca unul din marii promotori 
ai destinderii in viața inter
națională".

VARȘOVIA 18. — Cores
pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite: In ca
drul manifestărilor prilejui
te de aniversarea pro
clamării Republicii, la Clu
bul internațional al presei 
și cărții din Varșovia a fost 
deschisă, luni, în prezența 
unei delegații a Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste din România, o expo
ziție de carte românească 
cuprinzînd circa 800 de vo
lume. Sint prezentate do
cumente de partid, lucrări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 

în limbi 
țări, vo- 
științifi- 
istoriei,

nia, editori, bibliotecari, 
membri ai corpului diplo
matic, ziariști. A fost de 
față Mihai Marin, amba
sadorul României Ia Varșo
via.

resc să trăiască în condițiile 
destinderii, securității și co
existenței pașnice.

Pe planul politicii interne 
— a spus Bachmann — oame
nii muncii așteaptă de la 
guvern acțiuni hotărîte 
tru asigurarea locurilor 
muncă, împotriva creșterii
țurilor și a chiriilor. Noul gu
vern, a relevat Bachmann, are 
posibilitatea să treacă neîntîr- 
ziat la reducerea cheltuielilor 
militare.

Președintele P.C.G. a subli
niat că partidul său a susți
nut pină acum toate acele mă
suri ale guvernului Brandt- 
Schell care au contribuit la 
întărirea păcii, la securitatea 
europeană și colaborarea între 
state și popoare. In același 
timp, P.C.G. a criticat și res
pins tot ce era împotriva inte
reselor oamenilor muncii și 
dăuna destinderii. Partidul se 
va menține pe această poziție 
și în viitor.

al P.C.R., apărute 
străine în diferite 
lume belestristice, 
ce, din domeniul 
sociologiei, filozofiei, ling
visticii, lucrări de matema
tică, fizică, geografie, isto
rie și critică literară, al
bume de artă românească 
și universală, literatură 
populară, pentru copii și ti
neret, coedltări cu edituri 
străine.

La vernisaj au fost pre- 
zenți T. Kaczmarek, minîs- 
tru adjunct al culturii șl 
artei, reprezentanți ai sec
ției propagandă, presă și 
edituri a C.C. al P.M.U.P.. 
R. Paciorowski, directorul 
Uniunii editoriale din Polo-

★
RANGOON 18 (Agerpres). 

In cadrul manifestărilor care 
marchează cea de-a 25-a a- 
niversare a Republicii, în ca
pitala birmaneză a avut loc 
un simpozion la care însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Rangoon, Andrei 
Dumitru, a prezentat aspec
te ale vieții culturale din 
România contemporană.

★
STOCKHOLM 18 (Ager

pres). — In cadrul manifes
tărilor organizate în Suedia 
cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a proclamării Re
publicii, la „Film-Hust“ („Ca
sa filmului") din Stockholm 
a inceput săptămîna filmului 
românesc, organizată sub 
auspiciile Asociației de prie
tenie Suedia-România. La 
spectacolul inaugural, cu fil
mul „Pădurea spînzuraților", 
au participat oameni de artă 
și cultură, reprezentanți ai 
cluburilor și caselor de film, 
ziariști, precum și șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice.

A fost de față Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul Româ
niei Ia Stockholm.

GENEVA 18 (Agerpres). 
— După cum informează a- 
genția TASS, la sediul re
prezentanței permanente a 
U.R.S.S. pe lîngă Oficiul

O.N.U. din Geneva a avut 
loc, luni, o nouă întîlnire a 
delegațiilor sovietică și a- 
mericană care poartă con
vorbiri în problema limi
tării înarmărilor strategice.

PEKIN 18 (Agerpres). — A- 
genția China Nonă informează 
că Ciu En-Iai, membru al Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al G.G. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului 
Stat, s-a întîlnit duminică 
Le Duc Tho, membru al

de
cu
Bi-

roului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, consilier special al 
conducătorului delegației R.D. 
Vietnam, la Conferința de 
Paris 
care 
drum

Le 
acest 
lui vietnamez pentru 
națională, exprimînd 
poporului vietnamez 
lupta pentru realizarea aspi
rațiilor sale legitime. La rin
dul său, Ciu En-lai a declarat 
că, atîta timp cît Statele Uni
te nu vor pune capăt războiu- 
uli de agresiune împotriva 
Vietnamului, poporul chinez 
va sprijini ferm în continua
re, pînă la victoria completă, 
lupta poporului vietnamez.

la 
în problema vietnameză, 
s-a aflat Ia Pekin, 
spre Hanoi.

Duc Tho s-a referit, 
prilej, Ia lupta

*

în

cu 
poporu- 
salvare 
voința 
de a

cu Truong Chinh, 
al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 
din Vietnam, preșe-

In aceeași zi, Ciu En-lai s-a 
întîlnit 
membru 
C.C. al 
Muncesc
dintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, și cu ceilalți mem
bri ai delegației Partidului ce
lor ce Muncesc, Adunării Na
ționale și guvernului R. D. 
Vietnam, care s-au aflat la 
Pekin, în drum spre Moscova.

HAIT! FARA PAPA DOC
Se cunoaște situația de ne

invidiat a Republicii Haiti, 
țara cea mai săracă din con
tinentul latino-amenican. ©le
va cifre sînt semnificative i 
venitul mediu anual pe cap 
de locuitor — 75 dolari j du
rata medie a vieții — 47 ani i 
o mortalitate de aproximativ 
50 la sută pentru copiii pînă 
la 5 ani i procentul de anal- 
fabeți — 90 la sută; numă
rul total de salar.iați — mai 
puțin de 110 000, la o popu
lație de aproximativ 5,5 
lioane de locuitori, iar 
tre cei salariați, 40 000 
folosiți de către guvern 
tru diverse „servicii",

mi- 
din- 
sînt 

pen- 
iar 

10 000 fac parte din diferite 
„forțe de securitate". In plus, 
contrar celor spuse de parti
zani ai noului regim, faimo
șii tonton-macoute nu au fost 
desființați. Acest corp, creat 
de fostul președinte Francois 
Duvalier pentru a contraba
lansa puterea armatei, ce 
nu-i era deloc favorabilă, cu
prinde cîteva zeci de mii de 
membri, care „activează" în
că in întreaga țară, reprezen- 
tînd un fel de gardă pretoria
nă, fidelă conducătorilor re
gimului. Menținerea lor, ca și 
a aparatului militar umflat es
te motivată de o adevărată 
obsesie a subversiunii, 
supraviețuiește fostului 
ședințe. Și astăzi un 
nu are dreptul să părăsească 
capitala fără să ceară mai îna
inte 
un permis de 
Este imposibil 
Port-au-Prince 
printr-un baraj 
riei. Un control similar este 
instalat la intrarea 
oraș haiitian. Pentru 
ge cu mașina de la 
Prince la Cap-Haitian, 
mativ 250 km distanță, a tre-

buit să trecem prin opt ase
menea baraje. Pe de altă par
te, vizitatorul este obligat să 
semnaleze trecerea sa la fie
care dintre prefecturile tra
versate și să înmâneze auto
rităților locale o scrisoare a 
Ministerului de Interne care 
cere prefectului „să deschidă 
ochit asupra acțiunilor" per
soanelor străine.

Peste tot este vizibilă o 
mare sărăcie, în afară poate 
de Petoinville, cartierul rezi
dențial, care domină Port-au 
Prince. In satele suprapopu
late, economia de subzistență 
este preponderentă. Pămîntul

ranul ar putea să-și comercia
lizeze legumele. Eroziunea, 
veritabil flagel într-o 
muntoasă, se datorează vechii 
practici de a se utiliza cărbu
nele de lemn ca mijloc de în
călzire. Sărac și abandonat, 
lipsit de orice mijloace pentru 
a plăti un produs de înlocui
re, țăranul haitian nu are alt
ceva de făcut decît să recurgă 
la această metodă primitivă: 
de zeci de ani, pădurile sînt 
permanent distruse, fără ca, 
vreodată, inițiativa de replan- 
tare să fi fost adoptată, situa
ție care duce în ultimă in
stanță la distrugerea solului.

tară

DIN PRESA STRĂINĂ

care
pre- 

străin

Ministerului de Interne 
liberă trecere, 

să ieși din 
fără a trece 
al jandarme-

fiecărui 
a mer- 
Port-au- 
aproxi-

este imbucătățit Ia maximum 
— parcelele primite după 
proclamarea independenței în 
urma divizării plantațiilor au 
fost continuu multiplicate, iar 
metodele de cultură nu s-au 
schimbat de două secole, ceea 
ce explică și slabul randa
ment, precum și reculul siste
matic al culturilor industria
le : cafea, zahăr, sisal. Sînt 
departe timpurile cînd Haiti 
producea tot atîta zahăr ca și 
Republica Dominicană ; ultima 
recoltă haitiană s-a ridicat a- 
bia la cifra derizorie de 27 500 
tone, în vreme ce Republica 
Dominicană, în același an, 
producea aproximativ 700 000 
tone.

La creșterea sărăciei sate
lor haitiene contribuie rava
giile eroziunii și, totodată, 
absența oricăror căi de comu
nicație cu centrele unde ță-

In același timp, rețeaua rutie
ră este lăsată în părăsire de 
peste 15 ani. In prezent, în 
sezonul ploilor sînt necesare 
20 de ore de mers cu automo
bilul pentru a ajunge de la 
Port-au-Prince la Cap-Haitian, 
localități situate la 250 km u- 
na de cealaltă. Sînt necesare 
opt ore pentru a parcurge o 
distantă de aproximativ 100 
km din capitală la Jăcmel.

Pentru a vinde cîteva kilo
grame de legume pe piața din 
Port-au-Prince, țăranii din 
Kenscoff sînt 
curgă 30 de 
tors.

Oficialitățile 
examinează aceste 
și că unul din proiecte vizea
ză construirea unui drum spre 
regiunile sudice. Realizarea u- 
nei asemenea rute este, desi
gur, indispensabilă, dar oare

țăranii 
nevoiți să par- 
km, dus și în-

tării afirmă că 
probleme

este judicios să se încredin
țeze contractul de construcție, 
inclusiv toată tehnologia res
pectivă, unei companii străi
ne, în vreme ce șomajul este 
prima plagă a țării și cînd 
haitienii au dovedit în trecut 
că sînt perfect capabili să în
trețină rețeau lor rutieră ? In 
același domeniu se înscriu a- 
vantajele fiscale apreciabile 
acordate industriilor străine 
care doresc să efectueze in
vestiții în țară, ca și acel sis
tem de concesiuni prin care 
se acordă unei companii străi
ne monopolul de a exploata 
un sector al economiei, ade
sea în condiții scandalos de 
avantajoase.

„Anumite progrese au fost 
totuși înregistrate în ultimul 
an", afirmă succesorii lui Papa 
Doc. Dar, în afara progreselor 
înscrise în proiectele rămase 
pe hîrtie, creșterea salariului 
minim cotidian de la 4 la 5 
franci, ca și crearea a apro
ximativ 10 000 locuri de mun
că, gratie implantării unor mici 
întreprinderi americane de 
prelucrare, aflate în căutarea 
unei mîini de lucru mai ief
tine ca oriunde pe continent, 
nu reprezintă, din păcate, nici 
un fel de „revoluție economi
că", cum se proclamă Ia Port- 
au-Prince. In afară de aceasta, 
peste. 400 000 de exilați conti
nuă să populeze cartierele 
haitiene din New York, Mon
treal sau Dakar, neputînd să 
revină în patrie, atîta vreme 
cit nu Ii se acordă garanții 
politice serioase, precum și 
posibilitatea de a-și exercita 
meseria. Și așteptînd un ase
menea moment, Montreaiul va 
continua să numere mai mulți 
medici haitieni decît Port-au- 
Prince...

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon: 1662

Vizita delegației P.C.R, conduse 
de tovarășul Virgil Trofin, în Franța 

PARIS 18 
tul Agerpres, Paul 
cu, transmite: 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările celui de
al XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez, a vizi
tat, luni dimineață, municipali
tatea Argenteuil, din apropie
rea Parisului.

Oaspeții au fost intîmpinați, 
la primăria orașului, de Victor 
Dupouy, primar și vicepreșe
dinte al Consiliului General, 
de Michel Vandel, membru al

C.C. al. P.C.F., consilier general, 
de membri ai Biroului federal al 
P.C.F. din departamentul Val 
................................................... A

o
convorbire, în care gazdele au 

deprezentat eforturile depuse 
municipalitatea comunistă pen
tru dezvoltarea orașului. Au 
fost apoi vizitate unele obiec
tive social-economice.

Luni la amiază, delegația 
P.C.R. a luat parte la dejunul 
oferit de Comitetul Central al 
P.C.F. in onoarea delegațiilor 
străine participante la lucră
rile Congresului al XX-lea 
P.C.F.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
Agenția TASS informează că, 
la Moscova, a avut loc, luni, 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Plenara a ascultat și exami
nat raportul prezentat de Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, cu privire la 
planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe 1973, și ra
portul ministrului finanțelor, 
Vasili Garbuzov, cu privire la 
bugetul de stat pe anul viitor.

In încheierea lucrărilor ple-

nareî a luat cuvintul Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.G. al P.C.U.S.

Plenara a adoptat hotărîrea 
de a aproba, în principiu, pro
iectele planului de 
getului de stat pe 
a le supune spre 
sesiunii Sovietului
U.R.S.S.

Plenara l-a ales 
al C.G. al P.C.U.S. pe Vladi
mir Dolghin.

HOUSTON 18 (Agerpres). 
— Unul din momentele cele 
mai spectaculoase ale activi
tății astronauților aflați la bor
dul trenului spațial „Apollo- 
17", care se îndreaptă spre 
Pămînt, a fost ziua de 17 de
cembrie ■ — 
tului Ronald 
de comandă 
la modulul 
acest prilej, 
activitate a 
cu ajutorul 
televiziune ■

ieșirea cosmonau- 
Evans din cabina 
și deplasarea lui 

de serviciu. ' Cu 
Evans 
putut 
unei

— a
casetele cu filmele 
te în timpul zborului circum
lunar de săptămîna trecută, 
materiale științifice și tubul 
în care se află cadavrele a 
cinci șoareci și care urmează 
să fie examinați în laboratoa
re în legătură cu radiațiile 
cosmice exercitate asupra lor. 
In timpul deplasării, astronau
tul american Ie-a împărtă
șit colegilor lui tot ceea ce a- 
vea posibilitatea să observe 
în jur. „Văd Lun.a în spatele 
meu. Este o splendidă lună 
plină", a exclamat acesta 
un moment dat. Camera 
televiziune a transmis, în 
cest timp, imagini ale depla
sării cosmonautului american 
pe fondul unui cer de culoare 
închisă, în care a fost vizi
bilă imaginea îndepărtată a

® La Delhi s-a închis cea 
de-a treia ediție a Tîrgului 
internațional „Asia-72", care, 
timp de șase săptămîni, a fost 
vizitat de peste șapte milioa
ne de persoane.

Luînd cuvintul cu prilejul 
încheierii tîrgului, președin
tele Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri, a arătat că aceas
tă manifestare a permis țării 
să prezinte într-un for inter
național importantele succese 
obținute de poporul indian în 
domeniul întăririi bazei indus
triale a economiei.

@ Reprezentanți ai Parti
dului African al Independen
ței Guineei și Insulelor Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.) au fă
cut cunoscut. în cadrul unor 
declarații reluate de presa 
pariziană, că, în cursul lunii 
noiembrie 1972, patrioții din 
Guineea-Bissau au scos din 
luptă peste 240 de militari 
din rindul trupelor colonialis
te portugheze și au distrus 
importante cantități de mate
rial de război ale inamicului, 
între care șase autocamioane 
militare și un elicopter.

bob*

(„Le Monde Diplomatique*4)

Pămîntului. Nava spațială se 
afla, în 
părțare 
mint.

acel moment, la o de- 
de 296 000 km. de Pă-

— a cărui 
fi urmărită 
camere de 
transportat 

executa-

la 
de
a-

cunoască valabilitatea hotă- 
rîrilor tribunalului amintit și 
urmează ca alte greve să fie 
declanșate, in cursul acestei 
săptămîni, în mai multe orașe 
din Anglia.

O Banca centrală a Islan- 
dei a anunțat, duminică, de
valorizarea monedei naționale 

coroana — cu 10,7 la sută.

® După cum se arată intr-un 
comunicat simultan, duminică, 
la Delhi și Islamabad, reprezen
tanții militari ai Indiei și Pa
kistanului și-au încheiat lu
crările pentru determinarea li
niei de control in Jammu și 
Cașmir. Comunicatul precizea
ză că unele reajustări terito
riale in regiunile

9 O grevă de 24 de 
fost declanșată de către 
canicii care lucrează la 
mari ziare londoneze. Ei pro
testează împotriva măsurii a- 
buzive a Tribunalului national 
al relațiilor industriale de a 
amenda sindicatul de care a- 
parțin. Greva afectează apari
ția celor nouă publicații. Alte ' ■ 
uniuni sindicale refuză să re-

ore a 
me- 

nouă

cu-
ora 

u- 
„în

căreia

☆
HOUSTON 18 (Agerpres). 

— In momentul în care se 
aflau la o distanță de 225 676 
km de Pămîht și 164L597 kn*i 
de Lună, Echipajul navei 
„ApolTorl’?"' a fost ■ trezit ta 
ora 13)53 G.M.T., după care 
cei trei cosmonauți au conti
nuat activitatea de observa
ții științifice.

Programul zilei de azi 
prinde, de asemenea, la 
23,00 G.M.T.,. organizarea 
nei conferințe de presă 
spațiu"", în cursul
Cernan, Schmitt și Evans vor 
răspunde întrebărilor adre
sate de ziariștii acreditați la 
Houston. . Situat, în acel mo
ment la o distanță de 170 000 
de km de Terra, modulul de 
comandă „America." va fi vi
zibil „în direct", pe ecranele 
televizoarelor de la Centrul 
de control.

După cum s-a mai anunțat, 
amerizarea echipajului navei 
„Apollo-17" va avea Ioc 
marți la ora 19,24 G.M.T.,. în 
Oceanul Pacific, într-o zonă 
situată la aproximativ 500 
km sud de Arhipelagul Pago- 
Pago.

nordice nu 
cauza unor 
de zăpadă, 
fi efectuate 
posibil.

a-n avut loc din 
importante căderi 

a 
îi

acestea 
îndată

urmind
ce va

® Purtătorul de 
Ministerului Afacerilor 
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că, la 17 decembrie, 
un mare număr de avioane a- 
mericane au aruncat mine în 
apele teritoriale din zone in
sulelor Long Ghau și Cat Ba 
și au lansat rachete asupra u- 
nor puncte din suburbiile 
Haifongului. In același timp, 
aviația și marina Statelor Uni
te au atacat numeroase 
giuni populate.

cuvînt al 
Ex-

MOSCOVA (Agerpres). — 
Fulgerele și tunetele care 
au însoțit furtuna dezlănțui
tă, la 15 decembrie, la Le
ningrad au constituit un fe
nomen meteorologic ne.mai- 
intîlnit în acest oraș din a- 
nul 1882. Explicația fenome
nului este că, la Leningrad, 
in ultimele săptămâni, vre
mea este neobișnuit de căl
duroasă pentru această pe
rioadă a anului. Deși, potri
vit calendarului, parcurile 
ar fi. trebuit să fie acoperi
te cu zăpadă, iarba continuă 
să crească, iar horticultorii 
mai plantează flori.

★
NEW YORK (Agerpres). 

Recent, din sediul sectorului 
poliției netcyorkeze, condus 
de comisarul Murphy, a dis
părut 
nă in 
tiv 20 
fusese 
cițiva 
din cele mai reușite acțiuni 
polițienești de i 
contrabandiștilor 
tice.

Heroina fusese 
un timp atit de 
la sediul poliției 
procesul privind 
respectivi nu a fost încă ju
decat, iar „marfa" era ținu
tă drept corp delict.

■k
COPENHAGA (Agerpres). 

Ca urmare a ciocnirii cu un 
cargou suedez, un tanc pe
trolier grec de 26 000 tone 
S-a " scufundat • in apropierea 
iă sulei daneze Bornholm din 
Marea Baltică.. ■ Unul. din 
membrii echipajului navei 
grecești și-a pierdut viața.

★
BELGRAD. — Corespon

dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Programe
le televiziunii din Iugoslavia 
au inclus, in ultimul timp, 
mai multe producții ale te
leviziunii române. Printre 
acestea se numără și seria
lul „Urmărirea", după sce
nariul scriitorului Eugen 
Barbu, precum și filmele ar
tistice 
„Două viori' 
timul 
riei Tănase.

pentru televiziune 
și „Perla", ul- 

' consacrat Ma-fiind

șt
(Agerpres). — 

plăti, pentru a 
o indemnizație 

minai

LA PAZ 
Bolivia va 
doua oară, 
pentru recuperarea 
,,Matilde", in zona căreia au
fost prospectate cele mai 
mari rezerve de • zinc și 
cadmiu din America. Latină, 
relatează agenția Prensa 
Latina. Decizia a fost luată 
de șeful statului bolivian, 
Hugo ■ Banzer, care, a accep
tat să achite cei 1.3 400 000 de 
dolari, reclamați de firmele 
„United States Steel Corpo
ration" și ■■ „Engelhard Mi
nerals and Chemicals":

Mina „Matilde" a 
concesionată in 1966
două firme pentru' suma 
200 mii dolari anual

★
LONDRA (Agerpres).

In cursul unor incidente 
rcgiștra'te. joi noaptea, și
neri in orașul nord-irlândez 
Belfast, patru persoane au 

, fost, ucise. Numărul celor 
uciși in .Ulster din august 
1969. (cină s-a produs pri
mele tulburări serioase și au 
fost dislocate. primele unități

fost 
celor 

de

in
ii i-
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