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LA TOATE OBIECTIVELE Minerii sectorului III

sa se asigure condiții favorabile al E.M. Lonea raportează

realizării lor la timp, conform PESTE 400 TOUE
criteriului maiimei exigențe DE CĂRBUNE DEPĂȘIRE

CHEMARE 
către toate consiliile 
populare județene din 

Republica Socialistă România
La Baiu Mare a avut loc 

sesiunea Consiliului Popular 
al județului Maramureș. Par- 
ticipanții la sesiune au adresat 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România o 
telegramă in care se spune:

Făclnd bilanțul activității 
desfășurate de muncitorii, ță
ranii și intelectualii din Ma
ramureș. sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
rartid, sesiunea a constatai 
cu satisfacție că. la fel ca in 
Întreaga tară, anul 1972 s-a 
încheiat și In județul nostru 
cu rezultate importante in 
toate domeniile vieții econo
mice șl social-culturale. In 
ampla mișcare patriotică pen
tru obținerea unor rezultate 
economice superioare au că
pătat viată toate obiectivele 
cuprinse In angajamentul pe 
care l-am asumat la începu
tul anului trecut ca răspuns 
la chemarea adresată de Con

siliul popular al județului 
Hunedoara.

Succesele obținute in anul 
rare a trecut — se spune fn 
continuare in telegramă — 
constituie o premisă trainică 
pentru creșterea in continuare 
a eficientei activității noastre 
economice, prin utilizarea ra
țională a resurselor materiale 
și de muncă, a capacităților 
și spatiilor de producție, rrin 
reducerea consumului de ma
terii prime și materiale, de 
energie electrică și combusli 
bil, prin folosirea judicioasă 
a fondurilor și eliminarea ri
sipei sub orice formă s-ar ma
nifesta.

Angajați plenar în activi
tatea pentru realizarea planu
lui cincinal în patru ani și ju 
mătate, vom acționa cu fermi
tate pentru Înfăptuirea hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale 
a partidului, ale plenarei Co
mitetului Centra) din noiem
brie 1972, a indicațiilor și 
recomandărilor de mare preț 
pe care ni le-ați dat. mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral, cu prilejul recenei vi
zite de lucru efectuate în ju

dețul nostru, fiind hotărlti să 
nu precupețim nici un ofort 
pentru realizarea planului pe 
1973 la nivelul prevederilor 
sale maximale, a tuturor sar
cinilor care ne revin din do
cumentele partidului și legile 
statului nostru. înfăptuind 
neabătut indicațiile pe care 
le-ati trasat tuturor organelor 
de partid și de stat, vom asi
gura consultarea și participa
rea largă și permanentă a ma
selor la conducerea treburilor 
obștești, ia realizarea obiecti
velor dezvoltării economice si 
social-culturale a localităților 
județului.

In încheierea telegramei, re- 
ferindu-se la chemarea adop
tată de sesiune și adresată tu
turor județelor, se spune: Vă 
asigurăm solemn, mult stfmatp 
tovarășe secretar general. că 
ne vom consacra întreaga pri
cepere și energie pentru '•a 
obiectivele acestei chemări să 
fie exemplar traduse In viată, 
adueîndu-ne în acest fol contri
buția la dezvoltarea multila
terală a patriei noastre socia
liste.

Investițiile anului 1973, atît prin volumul 
valoric al planului cit și prin numărul și im
portanța capacităților ce se vor pune in func
țiune. se situează la cota cea mai înaltă a 
întregului cincinal 1971 — 1975, fiind hotă- 
ritoare în realizarea acestuia. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostită la încheierea plenarei C.C. al P.C.R. din 
20 — 21 noiembrie 1972, modul de înde
plinire a sarcinilor de plan din 1973 are o 
influență hotărîtoare asupra perioadei urmă
toare in ceea ce privește realizarea noilor ca
pacități de producție, a obiectivelor planifica
te in cincinalul actual.

In domeniul investitii-con- 
strucții, rezultatele obținute în 
Valea Jiului — conform date
lor preliminare — sint bune: 
planul de investiții a fost rea
lizat in proporție de 100,5 la 
sută, iar cel al organizațiilor 
de conslrucții-montaj de 101 1 
Ia sută. S-a asigurat astiel 
creșterea capacității de pro
ducție a minelor din Valea 
Jiului și au fost puse in func
țiune importante obiective in
dustriale subterane și de su
prafață. Fondul locativ al mu
nicipiului a sporit cu 992 noi 
apartamente, din care 141 pes
te plan i s-a asiqurat alimen
tarea cu apă potabilă a ora
șului Vulcan din sursa Valea 
de Pești iar canalizarea ora
șului Petroșani a fost racor
dată la statia de epurare me
canică de la Dănuțoni. 
fost date în folosință o cre- 
șă-grădiniță la Petrila, un ____
miliști cu 300 locuri la Lupeni, Liceul indus
trial din Petroșani cu 16 clase, 4 laboratoa
re. internat și atelier școală, spații comercia
le și de deservire la Petrila și Lonea, mote
lul de la Gambrinus. A crescut dotarea tutu
ror unităților economice și. în primul rînd, 
a celor de interes local, cu utilaje, mecanis
me și mijloace de transport.

In cadrul acestui meritoriu bilanț se sem
nalează, insă, unele nerealizări integrale ale 
planului la unități ca F.F.A. „Viscoza“ Lupeni, 
O.C.L. produse industriale, S.C.S.M., Coopera
tiva ..Unirea ’ Petroșani, precum și șantierul 
T.C.M.M. Petroșani. Au rămas nepuse in func
țiune unele lucrări industriale de suprafață 
și telescaunul de la Paring, în execuția 
T.C.M.M., complexul spălătorie-boiangerie Li
vezeni, în execuția Grupului de șantiere al 
T.C.D. și podul peste Jiu la Cîmpu lui Neag,

Au

cămin

executat de I.C. Timișoara. Alte lucrări ca 
motelul Gambrinus sau Liceul industrial (e- 
xecutant T.C.D.) au fost date in folosință cu 
întîrziere fată de termenul planificat, iar 
lucrările de alimentare cu apă și canalizare, 
executate de șantierul I.L.H.S. Uricani, au 
fost supuse la recepție cu un volum mare de 
lucrări neterminate... Structura de construcții- 
montaj din planul beneficiarilor de investiții 
a rămas nerealizată cu 4,5 procente, prove
nind in cea mai mare parte de la Centrala 
cărbunelui Petroșani și, in special, de la lu
crările executate în regie. Este pentru prima 
oară în ultimii 5-6 ani că planul lucrărilor In 

regia acestui beneficiar rămî
ne nerealizat...

Planul de investiții a anu
lui 1973 — a crescut fată de 
arul precedent cu 5 la sută — 
prevede obiective deosebit de 
importante ca: sporirea ca
pacității minelor din Valea 
Jiului cu aproape un milion 
de tone, atacarea lucrărilor 
de amplificare și modernizare 
a U.U.M.P., aducerea într-un 
stadiu avansat a lucrărilor de 
la preparația Lupeni ; începe
rea reutilării fabricii „Visco- 
za", alimentarea cu apă pota
bilă a orașului Petroșani din 
sursa Valea de Pești, racorda
rea prin canal magistral a o- 
rașului Vulcan la statia de e- 
purație Dănutoni, punerea In 
funcțiune a atelierului de tîm- 
plărie din Livezeni, construi
rea și darea în folosință, din 
fondurile statului, a 1 297 

noi apartamente de confort îmbunătățit, cu 
toate dotările edilitare aferente, construirea 
unei creșe-grădinită la Lupeni, a unei noi 
școli cu 16 clase la Petroșani, noi cămine de 
nefamiliști, precum și cantine la Lupeni și la 
liceul industrial. Proiectarea supermagazinu- 
lui și a spitalului din Petroșani vor ajunge 
în faza finală, urmînd să se asigure atacarea 
acestor obiective încă de la începutul anului 
1974.

Realizarea in bune condiții a planului pe 
anul 1973 ridică în fata beneficiarilor, pro- 
iectantilor și executanților probleme deose
bit de importante. Acești trei factori de care 
depinde realizarea sarcinilor de investiții vor

Franclsc IACOB, 
directorul filialei Petroșani a Băncii de 

Investiții
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Sectorul III al E.M. Lonea a încheiat prima jumătate.... a 
lunii ianuarie cu un plus la producția extrasă de 436 tone 
de cărbune. Lucrînd cu un randament sporit cu 52, respec
tiv. 18 kg/post. minerii din brigăzile conduse de IOAN BA
CIU (șefii de schimb. Dumitru Giredaru, Nicolae Dumitra- 
che. Vasile Olteanu. Ion Sinoianu), și COSTACHE BIGU 
(șefi de schimb Gheorghe Șutacu. loan Dilgoci, Teofil Ho- 
liciuc. Modest Dănilă). au contribuit — prima cu 280, iar a 
doua eu 90 de tone de cărbune la plusul de producție rea
lizat pe sector.

Cele două abataje frontale din blocul VI, stratul 3 in 
care succesiunea operațiunilor de extracție este bine orga
nizată de comuniștii Ioan Baciu și Costache Bigu, s-au si
tuat la înălțime tn ierarhia vredniciei minerilor din sectorul 
III al minei Lonea.

Dintr-un
„guler
25 mii lei

a

economii
Pe maistrul loan Horga, 

pe inginerul Alexandru 
Hadnagy și pe vulcanizato- 
rul Petru Lugoja. de 
preparația din Petrila, 
preocupat multă vreme 
bunătățirea funcționării 
ției ce limpezire a apelor 
reziduale, a secției filtre de 
la această uzină.

După o chibzuință înde
lungată, după cum se spe
cifică într-o corespondență 
primită la redacție. acest 
colectiv de inovatori a con
ceput un guler din cauciuc, 
care face legătura cu zece 
bucăți de pînze filtrante, 
în 8 ore. înainte, în ace
lași interval de timp era ne
voie de o mașină de cusut 
care lega doar trei filtre. 
Acum nu numai că se e- 
vită formarea de dopuri în 
alimentarea filtrului, dar 
eficienta inovație aduce 
prin aplicarea ei și econo
mii care se cifrează anual 
la circa 25 mii lei.

la
i-a 

!m- 
sta-

Vă facem cunoștință cu un tînăr inovator anonimj
Mărturii ale pasiunii și muncii stăruitoare

A
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SPOilT
Deschiderea sezonu
lui oficial de schi :
— Pe pirtia de la 
Slima
Primul concurs de 
patinaj al anului 
Laureații popularită
ții : LEONTIN CIOR
TAN
Divizionarele noas
tre A sub... lupă
— Echipa de popice 
JIUL PETRILA — 
revelația campiona
tului.

★

Consiliul popular al jude
țului Maramureș, întrunit in 
cea de-a 16-a sesiune ordi
nară, luînd în dezbatere rea
lizarea planului economic și 
a bugetului local pe anul 1972, 
precum și prevederile planu
lui de dezvoltare economico- 
socială, în profil teritorial și 
ale bugetului pe 1973, apre
ciază cu satisfacție că, sub 
conducerea organelor și or 
ganizațiilor de partid, oame
nii muncii din județ au obți
nut succese deosebite în toa
te domeniile vieții economice 
și social-culturale.

Realizările de acum sînt ro
dul activității entuziaste, pli
ne de dăruire și elan patrio
tic, cu care colectivele de 
muncă din județul Maramu
reș, alături de întreaga țară, 
au hotărît să cinstească cea 
de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii, eveniment 
de însemnătate istorică în 
viața poporului nostru.

Sîntem conștienți că aces
tea au fost posibile datorită 
aplicării consecvente a poli
ticii profund marxist-leniniste 
a partidului nostru, de dez
voltare armonioasă a tuturor 
zonelor țării, ajutorului per
manent ce ne-a fost acordat 
de ■ conducerea partidului și 
statului, a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, care a găsit ră
gazul necesar să viziteze Ma
ramureșul și în toamna anu
lui trecut, fapt ce a consti
tuit un puternic imbold în 
mobilizarea tuturor energiilor 
creatoare pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea 
și de recenta Conferință Na
țională a partidului.
Considerăm că succesele noas-

★

tre de pînă acum, ca și cele 
viitoare constituie dovada vo
inței oamenilor muncii ma
ramureșeni — români, ma
ghiari și de alte naționalități 
— de a aduce o contribuție 
cît mai substanțială la cons 
trucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Consiliul popular județean 
constată cu legitimă mîndric 
că angajamentele luate, ca 
răspuns la chemarea lansată 
de Consiliul popular al jude
țului Hunedoara, au fost în
deplinite si depășite.

In unitățile de industrie lo
cală s-a realizat, în anul 1972. 
un volum suplirqentar de pro
ducție marfă de 49 300 000 
lei, depășindu-se angajamen
tul luat cu 31 300 000 lei : s-au 
dat peste plan piese de 
schimb auto în valoare de 
14 500 000 lei. mobilier din 
lemn — 2 600 000 lei etc. A 
continuat procesul de dezvol
tare a ramurilor de activita
te a economiei locale, astfel 
îneît prin autoutilare s-au 
asigurat utilaje și piese de 
schimb in valoare de 1 100 000 
lei, s-au asimilat 21 noi pro
duse, din care 13 bunuri de 
consum.

Planul livrărilor de măr
furi la fondul pieței a fost 
depășit cu 3 192 000 lei, iar la 
export cu 40 000 lei valută.

Volumul planificat al pres
tărilor de servicii a fost de
pășit cu 12 276 000 lei, asigu- 
rîndu-se. în același timp o 
îmbunătățire simțitoare a ca
lității acestora.

S-au dat în folosință oame
nilor muncii din județ 954 a- 
partamente, față de 910 apar
tamente, planificate din fon
durile statului și 706 aparta
mente din fondurile popula-

★

ției, cu sprijin de la stat, cu 
6 apartamente peste plan.

Veniturile proprii ale bu
getului Consiliului popular 
județean au sporit cu 
16 900 000 lei.

Succese însemnate s-au în
registrat și în sectoarele de 
proiectare-sistematizare, cons
truct ii-montaj, drumuri și po
duri, aprovizionare și pres- 
tări de servicii către popula
ție. învățămînt. cultură, să
nătate etc.

S-au - obținut importante 
realizări și în întrecerea pa
triotică pentru înfrumuseța
rea și buna gospodărire a lo
calităților, efectuîndu-se lu
crări în valoare de Dește 
101 000 000 lei.

Planul pe anul 1973. an ho- 
tărîtor pentru realizarea cin
cinalului în patru ani și ju
mătate, cuprinde sarcini deo
sebit de mobilizatoare și 
sîntem conștienți că realizarea 
lor cere antrenarea tuturor 
forțelor și resurselor de care 
dispunem. In realizarea a- 
cestuia ne revine sarcina de 
a lua măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor materiale. mic
șorarea consumului de mate
rii prime, materiale, combus
tibil și energie, combaterea 
risipei sub orice formă și ori 
unde s-ar manifesta. Apre
ciem însă că, prin eforturile 
lor de muncă, vom reuși să 
realizăm și să depășim planul 
pe anul 1973, să obținem noi 
succese, garanția înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de partid 
în etapa actuală.

De aceea, exprimind dorin
ța tuturor cetățenilor, Consi
liul popular al județului Ma
ramureș adresează consiliilor 
populare județene din întrea
ga țară chemarea la întrece-

(Continuare în pag. a 4-a)

FR1AMATUL EXAMLNFLOR
și-a făcut apari" ia 

printre studenți

Celui care intră pentru 
prima oară in atelierul de 
forjă al E.M. Lonea, ii atrag 
privirile ciocanul pneuma
tic de 200 kilograme forță. 
Lingă acest utilaj îl desco
peri pe tinărul mărunțel, cu 
trăsături de copil, cu priviri 
sincere dominind mașina. 
L-am privit citeva clipe... 
Cu o indeminare de invidi
at face fierul inroșit să ia 
formele pieselor necesare. 
Cind zgomotul sacadat al 
mașinii a încetat înseamnă 
că palma și ochii săi au sim
țit cu exactitatea șablonului 
de măsurat că piesa are di
mensiunile indicate de schi
ță

Intr-o clipă de răgaz, am 
făcut cunoștință... Dumi
tru Popescu. De 24 de 
ani, e forjor, cel mai bun 
meseriaș din atelier (apreci
erea aparține maistrului Pe
tru Cenușă), cel mai 
lev seralist din clasa 
Liceul din Petrila și 
tor...

— Inovator ?
— Da. Frămintările ..

nice — ne-a relatat maistrul 
_  au dus la mai. multe ino
vații care, deși par mărunte, 
reduc apreciabil timpul de 
lucru și munca fizica. Ino
vațiile lui sint de multă vre
me aplicate, dau randament. 
Știți, nu spune nimănui. 
Doar ne trezim că iar a in-

bun e- 
a Xl-a 
inova-

lui zil-

ventat ceva pentru ușurarea 
muncii lui și a tovarășilor 
săi din atelier.

Dumitru Popescu lucrea
ză la forjă din 1966, de cind 
a absolvit Școala profesio
nală Lupeni. Nu-i timid, dar 
cind iți vorbește nu spune 
prea multe. Modestia și sin
ceritatea sa emoționează :

— La început nu mi-a plă
cut meseria asta dar, cu 
timpul, am indrăgit-o. Mă 
bucură fiecare piesă gata 
și-mi place nespus, să țin in 
friu metalul incandescent. 
Mai mult n-am aflat de la 
el. Au vorbit in schimb ul
timele sale inovații, mărtu
rii ale pasiunii, ale muncii 
stăruitoare și inteligente — 
un dispozitiv pentru confec
ționarea clemelor de prins 
rame la puțuri, cleme de po
zare a cablurilor in subte
ran și o matriță pentru con
fecționarea scoabelor de a- 
bataj care a inlocuit munca 
de o zi a doi forjori.

Peste cițiva ani dorim din 
toată inima să ne reintilnim 
cu... inginerul Dumitru Po
pescu, inovator de talie.

Despărțindu-ne, am păstrat 
întipărit in memorie chipul 
său ce ascunde frămintări 
și ginduri minunate, acel 
chip care dă valori nemăsu
rate portretului moral al ti- 
nărului muncitor.

Ionica FIERARU

Pentru studenții din Petro
șani, ianuarie este luna în 
care timpul se drămuiește cu 
scrupulozitate, cea mai mare 
parte fiind destinat studiului, 
orele de destindere fiind de
limitate cu grijă și avînd ca 
scop tot pregătirea pentru ac
tivitatea profesională. Pe cu
loarele institutului, grupuri- 
grupuri de studenți comentea
ză evenimente la ordinea zi
lei, sesiunea examenelor de 
iarnă avlnd reveniri insisten
te. Doar în cîteva zile ecourile 
vacantei, cu tot cortegiul ei 
de intîmplări suculente, s-au 
estompat iar gîndurile se ro
tesc acum în jurul examene
lor. Au mai rămas pînă la 
ele doar două săptămîni și 
timpul zboară...

Dimineața am întilnit stu
denții în amfiteatre, săli de 
seminar și laboratoare. Urmă
ream reacțiile lor în această 
perioadă, dacă se simte o 
pulsație nouă în preajma, deo-

camdată ceva mai depărtată, a 
examenelor. Simt multi indici 
că qrijile sporesc cu fiecare 
zi — cei mai prevăzători își 
au notițele la zi, acum înce- 
pînd pentru ei o reîmprospă
tare a lor; alții, ce-i drept, 
puțini, încep să se precipite 
intr-o alertă care se ampli

fică neîncetat, își completea
ză golurile din însemnări, fac 
apeluri dramatice la înțelege
rea și bunăvoința colegilor. 
Biblioteca este solicitată tot 
mai intens fie pentru a îm
prumuta cărțile de specialita
te necesare și pentru a le 
studia In liniștea căminelor, 
lie pentru a rămîne ore în șir 
în tăcerea ei.

— Ca in fiecare an, biblio
teca noastră va trece la un 
orar special, prelungit — ne 
spunea prof. Pavel Munteanu,

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Răceala în jurul încălzirii apartamentelor

UE EA CAUZA LA EFECT
O reclamație comunicată 

ieri din partea mai multor 
locuitori ai cartierului Aero
port, ne-a condus Pe firul u- 
nei probleme mai vechi : în
călzirea centrală, tratată cu 
destulă răceală din partea ce
lor chemați să-și îndeplineas
că o îndatorire de serviciu. 
Centrala termică nr. 4. din 
cartierul amintit a rămas, 
sîmbâtă la ora 5 dimineața, 
cu „uriașul" stoc de... cîteva 
lopeți de cărbune. Termome
trele indicau afară o tempe
ratură de —7 grade Celsius. 
In cazane, din lipsa focului 
continuu, temperatura a scă
zut cu mult sub minimum 
necesar (+ 65° C) situație în 
care centrala termică nu-și

mai îndeplinea funcția. După 
7 ore de așteptare, la centra
la termică sosește, în sfîrșit, 
primul camion cu cărbune. 
Timpul de așteptare se a- 
propiase de o limită inadmi
sibilă : in citeva ore se pro
ducea răcirea instalațiilor, 
urmată de consecințe bănuite 
(îngheț pe conducte etc.) care 
ar fi afectat încălzirea a 
apartamente, a căminului 
cantinei E.M. Livezeni, 
complexului comercial 
cartier, pentru cine știe 
ore.

Pornim Pe firul aprovizio 
nării cu că’bune. De la I.G.L 
aflăm că e vorba de cota de 
combustibil pe care C.r.P. 
este datoare să o livreze, zil-

400

nic, asociației de locatari, 
pentru salariații care benefi
ciază c’e gratificații.

Ne deplasăm la depozitul 
C.C.P unde tovarășul Dumitru 
Boța ne confirmă ceea ce 
bănuiam, dar speram, totuși, 
pînă în ultima clipă, să nu 
se adeverească :

— Preparația Petrila ne-a 
făcut multe greutăți in a- 
cest an. Cărbunele sosește cu 
întîrziere, sîntem nevoiți să 
lucrăm peste program, dec: 
neste organizarea firească a 
muncii in depozitul nostru. 
Pe deasupra, in locul canti
tății de 300 tone Pe zi (con
form necesarului), primim cu 
50 tone mai puțin. In locul 
vagoanelor de tip „gondolă",

din care descărcarea se face 
operativ, livrările se fac în 
vagoane de alt tip. fapt care 
solicită oameni, Ia descărca
re, peste efectivul depozite
lor. In repetate rînduri am 
sesizat preparația. și tot in 
atitea rînduri am primit... 
justificări, de genul ..n-avem 
cărbune (!).“ .n-avem vagoa
ne !“

Constatăm, la ora 11. că în 
depozit intră cu o întîrziere 
neadmisă. cota de cărbune a 
zilei de 13 ianuarie. In sfîr- 
șit, spre centrala termică nr- 
4, ca și spre altele ajunse Tn

I. mvstatA
(Continuare In pag. a 3-a)
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Pe pîr+ia de la Slima
Este zăpadă ? Nu este ză

padă ( O dilemă care i-a fră- 
mintat mull pe organizatori. 
Sărăcia iernii a fost invlnsă, 
in cele din urmă, de entuzis- 
mul șl pasiunea Iremediabili
lor indrăgostiti de un sport 
inimos, capabili să străbată 
multe poteci In căutarea con
dițiilor prielnice unei compe
tiții. Așa se iace că. cu toa
tă criza de zăpadă. in ma
sivul Paring a fost găsită, to
tuși, plrtla potrivită pentru 
buna desfășurare a concursu
lui tradițional pentru deschi
derea sezonului competlțlonal 
de schi.
*. lată-ne. deci duminică la 
ora Îl. cu toții — con cure nți. 
organizatori șl spectatori, pă
rinți al multor copil de la 
centrele de schi din Petro
șani șl Lupeni. sau simpli pri
vitori — pc plrtla de la Sli
ma. A fost stabilit traseul, și. 
cu aceleași emoții ca la un 
concurs oficial, a Început pri
ma manșă. Suporterii erau 
deopotrivă de atenți la cele 
ce se petreceau pe pirtie, in- 
curajîndn-și favoriții, dind 
chiar indicații tehnice nu lip
site de folos. După aproape 
două ore de concurs, anima
ția a Încetat Iar partlcipanții 
s-au retras, de pe pirtie, cu 
satisfacțiile obișnuite, chiar 
dacă nu s-au înscria printre 
cîsligătorl.

La ora 16, la Cabana Ruau 
a avut loc festivitatea de pre
miere. S-au acordat diplome 

clștlgătorilor și, in general, 
fiecărui participant la acest 
concurs inaugural, i s-a acor
dat simbolica insignă ..Fulgul 
de zăpadă".

In afara clasamentului •— 
care ilustrează rezultatele șl 
meritele câștigătorilor — se 
cuvin, desigur, citeva cuvinte 
și despre rezultatele șj meri
tele organizatorilor acestui 
concurs, care depun eforturi 
pentru a învinge greutățile I- 
nerente organizării competiți
ilor de iarnă, pentru a men
ține o frumoasă tradiție, In-

Primii clasați
Concursul inaugural al se

zonului de schi, care a avut 
loc duminică 14 ianuarie 
1973, în masivul Paring, s-a 
bucurat de o participare bu
nă (23 de concurent!, respec - 
tiv schiori do la Școala spor
tivă. Paringul Petroșani, Mi
nerul Lupeni și Centrul de 
schi Lupeni).

Concursul a constat dinir-o 
probă de slalom special, in 
cadrul căreia fiecare concu
rent a participat la două 
manșe. Iată-i pe primii trei 
clasați. In ordinea cateqoril- 
lor: categoria copil băieți ; 
1) Adrian Coșereanu ; 2) Zol- 

tre aceștia, alături do cel din 
Petroșani — Alexandru An
gliei, președlnlele secției de 
schi, Gheorgho Pop, Peter Ma
ra, Celestin Țirnarlu, Eugen 
Peterfi, profesori de sport. — 
se înscriu șl lupenenii, prin 
Petre Stoica. conducătorul 
centrului de schi pentru co
piii de la Lupeni, Georgeta 
Stoica, Anton Coșereanu. pro- 
iesorl de sport. Adalbert Ka
to, instructor de schi, precum 
și corpul de arbitri care a 
contribuit la buna desfășurare 
a concursului.

tan Nagy i 3) Iustin Buga, 
toii de la Școala sportiva Pe
troșani i iele: 1) Elena Bră- 
tuleasa i 2) Adriana Zavoda, 
ambele de la Centrul de schi 
Lupeni ; juniori II : 1) Mihal 
Mânu ; 2) Nicolae Darie ; 3) 
Andor Balint, toii de la Școa
la sportivă; juniori mari: 1) 
Zoltan Toth Școala sporti- 
Vd . 2) loslf Huda ; 3)Adal- 
berl Kato jr„ ambii de la Mi
nerul Lupeni ; seniori : 1) 
Victor Mihuț Paringul Pe
troșani ; 2) Aurel Costinaș.
Școala sportivă ; 3) Francisc 
Edelin, Paringul Petroșani.

S. BALOT

I a primul concurs de patl 
nai al anulnl drs|*șurat In 
Petroșani, un num*r de penle 
ISO de elevi din școlile ge
nerale, licee ș| școli profe
sionale au venit al-șl dispu
te Sntlletalea, demonstrind re
ale aptitudini st lăcind o bu
ni propagandă acestui Ini
mos sport de larn*. la orqa- 
nlrarea șl buna desfășurare 
a concursului o contribuție 
de seamă șl-au adus profeso
rii r.heorqhe Pop. Adrian 
Golgoțlu. Peter Mara și Cor-

I ...In 1072, navoinodeliștii 
’ pelrofdneni — de elf (va oui, 
I principalii animatori ai tu- 
I furor competițiilor inferno 

— au adu.s clubului lor, Jiul 
Petroșani. 13 titluri de cam-

I pioni naționali! Un mă
nunchi de succese indubita- 
bile (cărora li se adaugă ?i

I LEONTIN
| un record republican — 182 

Ikm pe orfi care situează 
echipa de navomodelism ■Ji
ul iu virful piramidei aces- 
Itui sport tinăr iar pe antre

norul și făuritorul acestor
■ victorii. Leontin Ciortan, il 
I recomandă tuturor ca pe un 
I sportiv de excepție... De ce,

de excepție ? Pentru că nu 
oricui fi este îngăduit — 
Inu, nu e nici o greșeală în

găduit am scris — indiferent 
Itn ce sport ș-ar manifesta, 

să domine ani in șir o com- 
• petiție a iscusinței, inventi

Noi cursuri
de arbitri

Grija pentru a asigura miș
cării sportive din Valea Jiului 
numărul de cadre strict nece
sar a constituit permanent u- 
riul din obiectivele do bază 
ale biroului Consiliului muni
cipal pentru educație fizică șl 
sport Petroșani.

in acest sens, in anul recent 
Încheiat, bilanțul realizărilor 
a fost cit se poate do convin, 
gfltor. Un număr do 12 aportivj 
sau instructori au obținut cali
ficarea de antrenori la ramu
rile de sport care i-au consa
crat. Așa au (ost Petre Libar- 
di (fotbal), VasIIe Mărgulescu 
și Peter Mara (handbal), Ioan 
Vlad și Nicolae Bădău (tenis 
de masă) ele, La fel, au mai 
obținui carnetul de antrenor 
Mihal Basarab (fotbal) și Ion 
Pirvu (haltere), ambii absol
venți ai Școlii postliceale de 
antrenori, cu durata de doi 
ani, din București,

Tot in anul 1972, un număr 
de 20 de tineri printre care și 
trei.,, fete, în urma examenu
lui susținut de flecare dintre 

n*l Rrașoveanu. Numărul 
mare dr participant ne dr- 
monsIrrazM cl in școlile 
noastre sini mulțl iubitori al 
patinajului,.. Regretabil e«te 
Insă faptul cl marea majori
tate a profesorilor de educa
ție (fele* a preierat... prnqra- 
mul T.V. in loc s**|t inso- 

vității și fanteziei ! Leontin 
Ciortan, pe care toți... supor
terii fotbalului și al rugbiu- 
lui din Valea Jiului nu au 
acut cum să-l treacă... cu 
vederea, dcsemnindu-l al 
II-lea. intr-un pluton cu nu
me îndrăgite, este de 10 ani 
un abonat" permanent, a-

CIORTAN
nual la cel puțin... trei titluri 
nafionale.

...A venit prin 1055 la Pe
troșani. S-a dedicat sportului 
navomodelelor după ce mai 
înainte iși dovedise măies
tria in... aeromodelism. Du
pă doar cițiva ani de la în
ființarea secției au inceput 
să.,, curgă satisfacțiile. Șase 
ani consecutiv, navomodeliș- 
tii de. la Jiul au dominat au
toritar întrecerile interne. In 
centrul lor — Leontin Cior
tan. Un sportiv pasionat ca
re. aproape in exclusivitate.

ei la linele iurmului au deve. 
nit arbitri de fotbal...

Cu toate aceste realizări, in 
domeniul cadrelor numărul e. 
xistent este totuși insuficient 
pentru a satisface cerințele din 
ce in ce tot mai mari,

Pentru perioada imediat ur
mătoare, C.M.E.F.S. și-a pro- 
• ns deschiderea unor no| 
. ursuri de arbitri la ramurile 
încă deficitare respectiv la 
fotbal, handbal șl popice. In 
această direcție, comisiilor a- 
sociațillor sportive le revine 
sarcina de a recomanda pe 
coi mai buni din rîndul foști
lor sportivi care, bineînțeles, 
doresc să frecventeze aceste 
cursuri pentru a deveni arbi
tri.

Deschiderea cursurilor de 
arbitri va avea loc in jurul 
datei de I februarie a.c. fapt 
pentru care cel ce doresc să 
le frecventeze slnț rugați ca 
pfnă la 25 ianuarie a.c. să de
pună, la C.M.E.F.S. Petroșani, 
cererea de înscriere. 

lea»c* elevii la concurs!
Iatl-i șl pe cIștlg*torII a- 

ce»le| competiții de bun au
gur: r alegoria plnă la 10 
ant — Slmona Cazan șl Nico
la* Pătrașcu (Școala genera
lă nr. 7 Petroșani) ; categoria 
10—12 ani — Daniela An- 
qhelache (Școala general*

Laureații popularității
;i-a petrecut și continuă 
să-jd petreacă orele libere iu 
compania motorașelor, a mo
delelor de tot felul, făurind 
in jurul său un climat de 
muncă rodnică, un nucleu 
de sportivi care, fără fntlr- 
ziere au gustat din „cupa" 
satisfacțiilor maxime. Leon
tin Ciortan are azi la activ 
un număr prea mare de tit
luri de campion ca să mai 
poată fi ținut minte... In
credibil și totuși adevărat. 
Se pare insă că nu acest lu
cru il interesează in primul 
rind pe Leontin Ciortan. 
Sportivul pasionat iși face, 
cu migală „lucrul" și titlu
rile vin de la sine, singure, 
pe rind, nechemate... L-am 
întrebat jiu de mult pe ma
estrul sportului Leontin 
Ciortan ce-și dorește, in 
continuare, Și răspunsul, 
previzibil de altfel, nu putea 
viza decit o mare... ambiție i 

Pe luciul gheții...

nr. 7) șl Silviu Tirea (Școala 
general* nr. 5) | categoria 13 
—14 ani — Roxana Tatomlr 
(Școala general* nr. 1) și Lu
dovic Horvath (Școala gene
rală nr. 6) ; categoria 15— 
Ift ant — Gabriela Fllln (It- 
caul de cultură general* Pe

„Nu dorim altceva decit să 
nu cedăm in nici un caz, su
premația altei echipe" Ni
mic despre el. Echipa in pri
mul rind, culorile clubului... 
Modestia plus perseverență! 
Ce izvor al succeselor poate 
fi mai viu decit acesta ?

V. T. 

troșani) și Andrei Kalapa<e 
(Liceul industrial minier Pe
troșani) ; categoria 17—11 
ani — Florica Nicolescu șl 
Mugurel Cristcscu (Liceul 
Petroșani).

Prof. Dorel VLADISLAV 
președlnlele CME.F.S.

I I
I

I

TELEX
In cadrul unei conferințe de 

pros*, care a avut loc tari la 
sediul Federației române de 
fotbal, s-a anunțat că Biroul 
federal l-a numit ca antrenor 
al echipei naționale pe Valen
tin Stănoscu. Ca antrenor se
cund al formației reprezenta
tiv® a tos1 desemnat Robert 
Cosmoc.

In cursul zilei do astAzi va 
II alcătuit lotul echipei repre
zentative, care urmeai* să 
lie convocat joi. la București.

★

ISTANBUL 15 (Agerprea). — 
Peste 30 000 do spectatori au 
urmărit la Ankara meciul din
tre selecționatele de fotbal ale 
Turciei și Italiei, disputat In 
cadrul campionatului ouropoan 
rezervat echipelor do tineret-

Victoria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 3-1 (1-0).

★

Federația de tir In colabo
rare cu clubul sportiv „Petro
lul" organizează duminică, in 
sala sporturilor din. Ploiești, 
un concurs de selecție a tră
gătorilor român! In vederea 
participării la campionatele 
europene de tir cu aer com
primat care se vor disputa la 
Llnz (Austria) Intre 14 și 18 
februarie.

★

In cadrul sferturilor de fina
lă ale „Cupei campionilor eu- 
ropeni“ la handbal feminin 
s-au disputat două lntîlniri- 
La Leipzig, In prima partidă, 
echipa S. C .Leipzig a întrecut 
cu scorul de 16-8 (8-5) forma
ția Vestar (Norvegia). Returul 
va avea loc joi, la Oslo. Spar
tak Kiev a dispus In depla
sare cu scorul de 13-12 (8-5) 
de Radnicki Belgrad, lulnd o 
bună opțiune pentru califica
rea In semifinale (returul se 
va disputa la Kiev),

★

BARCELONA 15 (Agerpres). 
La Barcelona, In prezența a 
posta 30 000 de spectatori, s-a 
desfășurat Intilnirea Interna
țională de fotbal dintre echi
pa C. F. Barcelona, lidera 
campionatului spaniol, și for
mația vost-germana Eintracht 
Frankfurt. Fotbaliștii spanioli 
au terminat învingători cu 
scorul de 1-0 (1-0), prin go
lul Înscris in minutul 29 de 
Martin Filoaia.

Încasările de ia această 
partidă au fost alocate fondu
lui do ajutorare a sinistrelor 
cutremurului de pămint de la 
Manaqua.

*

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
Potrivit unei știri transmise de 
agenția MTI, trofeul ce se a- 
tribuie anual echipei clștigă- 
toare a „Cupei Ungariei" la 
fotbal a fost (urat djntr-o ex
poziție organizată la Budapes
ta. Se crede că Indivizi necu
noscut! au spart geamul vitri
nei unde se afla expusă Cupa, 
care In anul 1972 fusese clști- 
gată de echipa Ferencvaros 
Budapesta,

Echipa de popice JIUL PETRILA —
Sport cu frumoase tradiții in 

Valea Jiului, popicele sint re- 
□rezentate in campionatul di
viziei A 1972-1973 de către e- 
hipa Jiul Petrila... După cite 

știm, Încă înainte de 1920 se 
manifesta aid, la Petrila, pre
ocupare pentru acest popular 
sport, existind și o echipă — 
Paringul Petrila — prezentă 
după primul război mondial la 
..Hercules Cluj" — un campio
nat pe țară, în cadrul căruia 
a oc-upat „locul IX din 201 
ebipe — cu 115“ (am citat In
scripția de pe , placheta 
concursului, păstrată la arena 
de popice din Petrila). De 
atunci popicarii din Petrila 
sint prezenți la felurite 
concursuri pe plan national — 
prezențe atestate de multe alte 
plachete asemănătoare...

Perseverența petrilenilor 
pentru acest sport le-a adus, 
anul trecut suprema satisfac
ție : promovarea in primul 
eșalon al sportului popicelor 
din țara noastră, după o serie 
de meciuri dificile în campiona
tul de calificare.

Sub Îndrumarea atentă a 
instructorului voluntar Ioan 
Cherecheș, această echipă a 
început „hora... campionatului" 
cu un singur țel : menținerea 
în divizia A. Deși startul lor 
privit cu oarecare scepticism, 
avindu-se in vedere faptul că 
jucătorii erau neexperimentati 
fe ceea ce privește activitatea 
ompetiționalâ și mai ales că 

arena de popice de la Petrila 
fusese omologată doar cu 
puțin timp Înainte de începe
rea campionatului, după ce 1 
s-au adus Îmbunătățirile nece
sare! Nimeni nu prevedea com
portarea mai mult dorit bună 
a echipei la primul ei contact 
r-u elita popicarilor din tara 
noastră... Primul moci, prima 
victorie (4916-4786 p.d. cu 
fosta campioană, Olimpia Re
șița), al doilea meci, cu Voin

revelația campionatului I
ța Luqoj, in deplasare, jiuliștil 
11 clștiqă detașat cu 4974— 
4907 p.d. Această victorie, ne 
spuneau jucătorii Mihai Tdrok 
și Iosif Baloqh, ne-a dat im
bold, ne-a făcut să avem în
credere in posibilitățile noas
tre, dar in același timp ne-a 
determinat să muncim șl mai 
mult la antrenamente", In al 
treilea meci, jiuliștil depășesc 
granița celor 5 000 do popice 
doborîte, în dauna echipei 
C.F.R. Timișoara (scor fina) 
5 003 — 4 907 p.d.). Apoi... 
una caldă, una rece ; victorie 
clară acasă — infringere in 
deplasare. Cu toate acestea, 
experiența jucătorilor croște, 
fiecare dintre ei acomodin- 
du-se tot mai bine cu pistele 
arenelor din deplasare, acasă 
doborind peste 5 000 de popice 
la fiecare meci. Finalul turului 
li găsește pe popicarii din Pe
trila pe locul III in seria Nord, 
cu 6 victorii *1 3 înlrlnqeri, 
la egalitate de puncte (12) cu 
primele două clasate dar cu 
un „betaveraj" Inferior. Șl pe 
bună dreptate, echipa Jiul Pe
trila a fost considerata „reve
lația campionatului sau prota
gonista seriei".,.

La toate aceste bune rezul
tate, au contribuit lără Îndoială 
conducerea Asociație: Jiul Pe
trila și conducerea B.M.Potrila 
care s-au străduit să le asigure 
jucătorilor rele mal bune con
diții de antrenament, loc de 
muncă șl atltoa alte „mărun
țișuri" dar care contează mult 
pentru un sportiv de perfor
mantă.

Iată, pe scurt, fișele iotului 
echipei : Mihal Tdrok —

figurant topoqraf la E.M. Pe
trila, joacă de 16 ani popice 
și numai la Jiul Petrila. Ju
cătorul ou celo mai bune re
zultate : 955 p.d. acasă — 869 
în deplasare — medie 912 
p.d.; Iosif Balogh — lăcătuș 
subteran la E.M. Petrila. Joa
că de 14 ani popice la aceeași 
echipă — Jiul. Un jucător 
constant i 883 j .d. acasă —- 883 
p.d. in deplasare, media 883 
p.d. ; Ștefan Cozma — frezor 
la preparatia Lu-peni. Joacă de 
aproape 20 de ani popice. A 
venit la Jiul de la Minerul 
Vulcan. A adus un aport sub
stantial la victoriile echipei: 
890 p.d. acasă — 865 p.d. in 
deplasare — media 877 p.d.; 
Bella Schuller - electrician 
la E.M. Vulcan, Joaca popice 
do peste 20 de ani. „Bătrinul" 
echipei e-de un jucător con
stant: 860 popice doborite in 
deplasare și 852 p.d. acasă — 
media 856; Eugen Ghirciș — 
croitor fe cooperativa „Unirea1 
Petroșani, joacă de 11 ani po
pice, A venit la Jiul de la 
Utilajul Petroșani. Un Jucător 
cu mari fluctuații de forma , 
832 p.d ’n deplasare- — 834 
p.d. aca«fi media 833 ; Vic
tor Miclea muncitor la E.M.
Petrila. Joacă de 2 ani popice 
$1 numai ia Jiul. Mezinul e- 
chipel .18 ani) are rezultate 
bune: 855 p.d. acasă și 80) 
p.d. In deplasare — media 828 
p.d. ; Rudolf Cosma — lăcătuș 
in subteran ia E,M- Petrila. 
Joacă de peste 20 de ani po

pice la aceeași echipă, Jiul 
Petrila. A obținut 820 p.d. in 
deplasare și 816 p.d. acasă — 
media 818 p.d.

Lotul jiuliștllor mai cuprin
de pe juniorul de rezervă 
loan Popa — fost fotbalist la 
juniorii Jiului Petroșani, dar 
care a optat categoric, pentru 
popice, un tinăr talentat și cu 
perspective și un alt tinăr.

Divizionarele noastre A 
sub... lupă

Gheorghfc Doroțan legitimat 
de la Paringul Lonea, la fel 
un element talentat. Cea mal 
bună „achiziție" ti Jiului este 
insă considerată jucătorul Ion 
Blciușcă de la Constructorul 
Galați, echipă vb<m amploan» 
a tării Uu jucător care are 
in palmares rezultate- foarte 
bune: )o(ul III pe tară la in
dividual, in 1968 - doborlrea 
recordului national cu 990 
p.d., ip 1969 - vicecampion 
In 1972 șl i u un record per
sonal de 1 03b p.d.

E fire«c. lotul întărit va da 
rezultate in viilor șl mal bu
ne. De altfel Intr-o convorbi
re avută 'u cîtlva dintre ju- 
r-atoril Jiului a reieșit foarte 
clar ș, olorvent c? intenție 
lot esk de a ajungo la„. Man 
galla, pentru a so dovedi re
prezentanți rodutabili ai Văii 
Jiului, in turneul final al cam
pionatului national

Vailfe MOI ODEI

Rugbiștii de la ȘTIINȚA PETROȘANI 
își reamintesc... vremurile de altădată I
...A trecut doar un an de la 

acel neuitat fina) do tur, in 
urma căruia Știința era „cam
pioană do toamnă" și iată-ne 
din nou in situația de a cîn- 
tări, cu deosebită minuțiozita
te, fiecare acțiune a redutabi
lului pachet de Înaintași al 
studenților mineri, fiecare... 
incredibilă ratare a „troicari- 
lor“ conduși lotuși destul de 

bine de același „argint viu", 
Sergiu Barqfiunaș. Exhlă Insă 
o mare deosebire Intre apreci
erile de- «lunci și cel® de as
tăzi. Talgerul plusurilor a „co 
borif ușor, cedlnd minusuri
lor. ..Teamul" care In urmă cu 
citeva luni aproape <â pusese 
siăpinire ne aureola invincibi
lității. încheie prima parte a 
actualului campionat pe Un 
(neplăcut) surprinzător loc 4. 
la numai,,. 7 puncte do lider 
(29 fat* de 3(1), Cu alto cuvin
te, frumosul vis al dșllgărli 
titlului, pierdut anul Irecul pe 
linia de sosire, mai mult ca 
sigur va răinlne doar un vis.,.

Cele 7 jocuri clștlgate pluș 
cele 2 „egalurl" au fosi puiet- 
nk contrabalansate (le 4 In
fringer! (la Steaua, Farul. Po
litehnica lași și Rulmentul), 
neonorante șl unolc chiar,,, 
nemeritate. Startul remarcabil 
(victorie asupra campionilor, 
egalitate la Sfteele cu Precizia 
si un scor record In compania 

unei echipe nou promovate, 
Constructorul Suceava) părea 
la inceput să relanseze Știin
ța in lupta pentru supremație. 
Plecarea antrenorului Theodor 
Radulescu produce un qol greu 
do Înlăturat. Experiența de ju
cător a lui Jean Moromelo nu 
poate oferi „teamului" rema
niat al studenților (după ple
carea lui Bucos, Roșea, Mari- 
noscu, Ionoscu și mai apoi a 
lui l’ălcușanu șl Mlrcoa Rădu- 
lescu) pregătirea necesara o- 
moqonlzăril lehnico-laelico a 
XV-lul de la poalele Parlngu- 
lul.

Preocupările profesionale ale 
noului „preparnlor tehnic" îm
piedică desfășurarea corespun
zătoare a pregătirilor. In plus, 
lipsiți de un control riguros, și 
blneinfefes de conștiința rea
lei lor valori, unii jucători pri
veau cu prea multă ușurință 
ședințele de anlrenamente.
In atari condiții, evolu
ția constant bună a cotoi 8 
componenti ai pachetului de 
înaintași plus excelentului mij
locaș la deschidere. Sorglu 
tlărgăunaș, a fosi Insuficientă 
pentru inlringeroa unor adver
sari nflati in evident progres 
(Steaua. Politehnica, Rulmen
tul).

„Evadarea pe parcurs, a cen
trului Mlrcoa Rădulescu și 
mm apoi a „joly-jorker'^ului 
Valeriu Pălcușanu aduc noi 
„prejudicii" echipei, dar mai 
ales liniei de trei sferturi, mult 
prea des nesigură, lentă chiar 
șl bineînțeles surprinsă pe pi
cior greșit tocmai in momente
le decisive ale acțiunilor o- 
fonslve.

Șl totuși, In mod paradoxal, 
specialiștii nu par surprinși de 

alunecarea pe toboqan a Știin
ței. Apreciatul arbitru bucureș- 
tean Rene Chiriac remarca, la 
sfirșitul unui joc disputat la 
Petroșani: „Aveți o echipă de 
mare perspectivă. Arareori 
poți vedea |« niște tineri atita 
dextorltate in mlnuirea balo
nului, în regim de viteză. Le 
lipsește însă ceva... Probabil 
antrenamentul care să lo ofere 
condiții identice situației de 
joc". Un adevăr absolut, con
firmat mai la fiecaro pas, la 
fiece conversație cu un con
ducător, jucător sau suporter 
al Ștllntoi Petroșani. ..Esto im
posibil să oxorsezi circularea 
rapidă a balonului la „troicari" 
sau transformarea loviturii do 
picior pe... dealuri și coclauri" 
— remarca după infrînperea 
de la feși jucătorul Abribula.

Lipsa unul teren corespun
zător pentru antrenamente con
tinuă să rămînfi problema nr. 
I a inimoșilor conducători ai 
echipei de rugbi Știința. Și, 
situația deocamdată nu poate 
fi alta. Dacă clubul Jiul a în
țeles, In line, necesitatea de 
a-și oferi stadionul pentru jo
curile oficiale, prea puțin po
sibil că il va putea oferi și 
pentru antrenamente. Starea 
deplorabilă a gazonului vor
bește de la șine I Am încerca 
însă o întrebare, la adresa a- 
cclor Înflăcărați suporteri ai 
clubului universitar petroșă- 
neaq ; după cum bine sq știe, 
în apropierea sălii de sport a
I.M.P.,  se amenajează sau mai 
precis s-a inceput amenajarea 
unui teren corespunzător. E- 
fervescența ce persistase des
tul timp pe șantierul noii ba
ze sportive a dispărut ca prin 
farmec. Ce. are de spus Con

siliu! Asociației studenților din 
institut ? Sau, poate, tocmai a- 
ici s-a uitat că pînă nu demult 
viitorii ingineri mineri erau 
mereu Iruntași în acțiunile vo
luntar patriotice ? Și daca Di
nu, Florin Constantin, Moroo 
și ceilalți colegi au cu adevă
rat în jurul lor suporteri în 
colegii de facultate sîntem 
convinși eă va fi înlăturată și 
această mare piedică în cale» 
performantelor. DrumuJ Știin
ței Petroșani Înspre podiumul 
lauroatilor va deveni mai ușor 
de parcurs, iar cel al compa- 
nentilor lotului înspre echipe
le reprezentative accesibil cel 
puțin în măsura anului prece
dent l Căci, în cefe din urmă, 
să nu uităm, valoarea unul 
..team" so exprimă șl in... nu
mărul de seloctlonabili. Or, l« 
Știința Petroșani, la acest in
dicator înregistrăm o simțitoa
re scădere (față de 7 titulari 
in „naționala" din primăvara 
anului 1972. în toamnă n-au 
mai „supraviețuit'' decit Dinu, 
Ortelecan și Bărgăunaș, ceg 
mal notabilă șl... surprinzătoa
re absentă fiind cea a „erou
lui" turneului britanic. Florin 
Constantin).

Au rămas mal puțin de dou| 
luni plnă la reluarea câmpia» 
natului. Timp suficient nu pen
tru reflecții qi pentru acumu- 
lări, corectări șl fortificări. Cu 
plusul de talent existent, e- 
chipa do rugbi a studenților 
mineri poate și trebuie să re
devină XV-te care a adus in 
urmă cu doar un an satisfacții 
nebănulle, pe atunci, aștepta
te tnsă astăzi.

Nicolae LOBONȚ
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LA TOATE OBIECTIVELE
sa se asigure condiții favorabile

Bilete pentru stațiu
nile de tratament ți 

odihnă

realizării lor la timp, conform criteriului
maximei exigențe

(Urmara din pag, 1)

trebui depun! toate 
ele să fie soluționate la ... _______ _
gențe. Se cer. in primul rind. lichidate leale 
răminerile In uimă existente în asigurarea 
documentațiilor tchnico-economice și in eli
berarea amplasamentelor. Se impune încheie
rea grabnică a acțiunilor de contractare a tu 
turei lucrărilor și utilajelor din plan. Astfel 
dc probleme nerezolvate încă se semnalează 
la toti beneficiarii dc investiții,

Maj csle necesar ca. in coniorraltale cu 
indlcațitlc date prin hotărirea dc aprobare a 
planului pe anul 1973. beneficiarii să consti
tuie colective, la tarea să participe proiec
tant) și executanți, menite să reexamineze 
țoale documentațiile lucrărilor din planul pe 
anul in curs cu scopul de a se reduce valo
rile de deviz și de a se îmbunătăți indicatorii 
tchnlco-cconomicl aprobați. La Centrala căr
bunelui, singurul beneliciar caro a efectuat 
aceasta reexaminare, posibilitățile de reduce
re identificate reprezintă 6 la sută din planul 
anual, puntndu-se in evidență rezervele în
semnate pe care le poate mobiliza această 
acțiune. La ceilalți beneficiari, insă, aceste co
lective încă nu au fost constituite, deși hotă- 
rjrea aminti! 5 condiționează finanțarea lucră
rilor noi și in continuare dc reanalizarea tu
turor documentațiilor.

Planul pe 1973 trei uie realizai in condiți
ile unei eficlențc crescute, cu importante e- 
conomii materiale și bănești. Cuprinderea in 
plan și finanțarea noilor capacități nu se va 
putea iace decit ateslindu-se că cele existen
te sini integral folosite. Or, un mare număr 
de unități economice, mai ales din sectorul 
local, nu au organizată evidența capacităților 
și a gradului do folosire a acestora. Acesta 
rsle. de altfel, șj unul dintre motivele pentru 
care unii beneficiari ca I.G.L., de exemplu, 
achiziționează utilaje și mecanisme cu mult 
peste capacitatea necesară realizării planului 
propriu. Solicitarea in anul curent a unor noi 
utilaje de dotare și înlocuire va trebui să 
aibă ia bază o temeinică analiză a modului 
cum sarcinile de producție sini acoperite cu 
utilaje, a gradului do generalizare a lucru
lui in mai multe schimburi.

In apropiatele adunări generale ale oame
nilor muncii, destinate dezbaterii cifrelor de
finitive dc plan pe 1973, va trebui acordată 
mai mnltă atenție deci! in anii precedent

strădaniile pentru ca 
nivelul maximei exi

problemelor dc Investiții, aslgurlndu-se s| la 
această activitate premisele bunelor rezulta
te.

La organizațiile do construelii-monlaj, ca și 
la activitatea dc construcții din regia Centra
lei cărbunelui Petroșani, problema prioritara 
pe agenda 1973 n reprezintă productivitatea 
muncii. In condițiile in caro productivitatea 
planificata pe anul 1972 nu a fost realizată 
nici la lucrările în reqic și nici la șantierul 
T.C.M.M. sau la grupul do șantiere al T.C.D. 
si cind productivitatea planificată pentru a- 
nul curent este evident superioară. se Impu
ne cu acuitate nu atll „adoptarea", cit apll- 
(area acelor măsuri caro pol conduce efectiv 
si in timp scurt la creșterea productivității 
muncii. Sarcina trasată de conducoroa do 
partid și de stat do a se dubla productivitatea 
in construcții in 5-6 ani este izvorîtă din no- 
esităti obiective, legato de creșterea efici

entei generale a construcțiilor.
Realizarea ritmică a planului are drept 

premisă o eșalonare, o planificare judicioasă 
a sarcinilor. Despre ce planificare poale fi 
vorba, insă, in cazul șantierului T.C.M.M., 
i tnd planul pe trimestrul I reprezintă abia 
18.6 la sulă din planul Întregului an 1973. In 
timp ce planul pe trimestrul IV depășește 28 
la sută ? Se repetă situația din anul 1072 clnd, 
spre trimestrul IV. au fost împinse s'arcini e- 
xagerale ca — ulterior — ncost plan să fio 
redus cu aproape 11 milioane leii lată do ce 
este necesar ca în activitatea dc investiții să 
se realizeze în primul trimestru cel puțin 25 
la sută din planul anual. Tot in cazul șantie
rului T.C.M.M. se impune o mai promptă co
laborare a beneficiarului in vederea predării 
tuturor utilajelor restante și a asigurării ce
lorlalte condiții necesare pentru închiderea li
nul număr însemnat de puncte de lucru la ca
re volumul rămas de executat in vederea ter
minării este minim. Activitatea șantierului es
te serios grevată de dispersarea exagerată a 
lucrărilor, contrar Indicațiilor dale dc a se 
concentra execuția.

Personalul filialei din Petroșani a Băncii de 
investiții va fi confruntat în acest an cu pro
bleme deosebite care vor solicita multă com
petență, exigență și promptitudine. Sîntam 
convinși că, alăturîndu-ne preocupările do o- 
forturile beneficiarilor de investiții, proiectan- 
ților și ale cxccutantilor, vor fi găsite cele 
mal adecvate mijloace, căile care să conducă 
la realizarea ritmică in buno condiții a pla
nului pe anul

Filiale din Petroșani 
ciulul județean pc 
a pus In vlm iro 
trimestrul I/F'/.t, 
lament și odihnă 
le <u a< tlvitale 
cum sînt: 1 Mal, 
rulam-. Govora, 
ta. Olăneștf s.a. 
Unate -■) orturilor de iarn 
oaia, Bușteni. Predeal

Condițiile optime de 
meni și odihnă create 
noii»’ amenajări în to 
(este stațiuni, tarifele reduse 
pentru perioada actuală, < ă- 
iătoria cu 50 la il.i rediu ore 
Pe calea forată ’ șl autobuzele 
I.T.A. ro|in ntantia. atraq toi 
mai numeroși amatori dc a-și 
petrece concediile In frumoa
sele noastre stațiuni balneo
climaterice.

1973.

FREAMĂTUL EXAMENELOR
(Urmare din pag. 1)

director ăl bibliotecii I.M.P. 
împreună cu toată literatura 
de specialitate, le oferim stu
denților și ambianța potrivită 
studiului .

Tensiunea specifică exame
nelor, efort al intensității so- 
licitărilor Intelectuale, și-a fă
cut apariția pe culoarele In-, 
stitutului de mine Potroșanl. 
Este prezentă și in redacția 
revista! „Orizont", unde ni. 
se vorbea despre ■ studentă 
fruntași și perseverent», pen
tru care studiul arc o conti
nuitate de-a lunqul întregului 
an universitar. Am reținut pe 
Ion Daj. anul V electromeca
nică. Cristina Knebel, anul UI 
mine, Sanda Sandu, anul 1 
mine, Pavel Gruber, anul IV 
mine, Ioan Pop, Erwin Mer- 
teș, Iosif Covaci, anul V mine.

— Sesiunea examenelor de 
iarna — preciza asist, ing. ’ 
Ilie Rotunjeanu președintele 
Comitetului Uniunii asociației 
studenților din I.M.P. — este 
procedată de adunări genera
le ale studenților din fiecare 
an de studii. Dir> discuții re
ținem toate propunerile, tot 
ce poate constitui un stimu
lent, un ajutor in pregătirea 
studenților. Pentru a le crea 
condițiile de studiu pe care

ie solicită, centralizăm aceas
tă problematică (program su
plimentar la bibliotecă, săli 
de studiu, consultații etc.) 
să-i dăm o rezolvare favora
bilă împreună cu conducerea 
institutului.

Freamătul examenelor a pă
truns și in activitatea cultu- 
ral-educativă și artistică de la 
țnstitutul de mine din Petro
șani, deoarece, prinrtr-o orga
nizare judicioasă, ea poate fi 
un factor favorizam studiu
luioferind. studentului posi
bilități de destindere bine se
lectate și adecvate perioadei, 
poate contribui la refacerea și 
incitarea forțelor intelectuale. 
De mai multă vreme aceste 
activități au fost restructura
te în concep ție, conținut și 
formă : în aulă, o dată sau de 
două ori pe săptămină, slnt 
proiectate filme artistice; la 
club s-a înființat o discotecă 
care ciștigă tot mai multi sim- 
patizanți, paralel fiind progra
mate activități interesante in 
conținut și atractive.

Căminele sînt luminate pî- 
nă la ore Urzii, studenții, a- 
plecati deasupra meselor, sînt 
concentrați in studierea pro
blemelor de minerit. Examene
le au un contur mai clar — 
pentru studenții Institutului 
de mine din Petroșani a în
ceput numărătoarea Inversă...

NOTE NOTE
Ventilația în 
restaurante

In sezonul estival, parcă 
nu le simțim chiar alit de 
imperios nevoia... Poate pen
tru că ne atrag mal mult 
grădinile de vară. Și pentru 
că dedicăm mișcării, plim
bărilor, indiscutabil mai mult 
din timpul nostru liber. Vara 
cînd intrăm într-un restau
rant, chiar dacă ni se pare 
(să-i zicem că ni se parei) 
că aerul e închis, stătut, 
că ne deranjează Jumul și 
mirosurile rincede, ne dove
dim în genere mai puțin pre
tențioși. Și mai trecem cu 
vederea, pe ici. pe colo, cînd 
constatăm că ventilatoarele 
unităților de alimentație pu- 
blieă nu funcționează. Chiar 
dacă cel ce lucrează in acel 
„mediu” uită, cel puțin. 6ă 
deschidă zilnic o parte a 
ferestrelor, Iarna însă... Iar
na nu putem să rămînem ne
păsători in fața unei... at
mosfere imblcsile de fum și 
mirosuri. Iarna e altceva, 
Vara, oarecum iritați de ceea 

în restaurante 
bineînțeles), cău- 

li) in umbra copa
ii umbrelelor „la 

Arum însă, ră
cim intrat

ce, aflăm 
(in unele, 
tăm retugi' 
cjlor sau 
grădină”-, 
mlnc-m acolo und» 
și sunorlăm, Suportăm fum, 
suportam mirosuri. Ce sâ fa
cem ? La rc-iauraritul „Mi
nerul” din Petroșani (înainte 
de a intra în lucrări de re
novare), 
funcționa La „Carpati 
derea. La „Parîngul". tot In 
Petroșani, ventilatorul 
funcționează, cînd nu. 
mult însă., stă. 
principii și orare 
tionalltate a ventilatoarelor 
au si restaurantele ..Măgu
ra" din Lonea. „Transilva
nia" din Petrila, „Mignon" 
din Petroșani „Straja” din 
Vulcan. Pe alocuri, oșp Stă
rii, întrebați lllnd dacă se 
aerisește cumva zilnic loca
lul măcar prin deschiderea 
ferestrelor... negau vehement

ventilatorul nu 
așiș-

cind 
Mal 

Aceleași 
de tune-

Tîrgul de iarnă

de estradă

obținute 
llrgurilor

■ntru 
bilete 
pentru 
in stațiuni* 
permanentă 
Felix.

Razn’a.
și rele

A
Intre 15 ianuaric- 

25 februarie
Avîndu-se In vedere rezultatele pozitive 

creșterea vinzrtrilor de mărfuri în perioadele 
sezon, necesitatea mobilizării in continuare a rezervelor 
mărfuri existente în rețeaua comercială și prevenirea 
mării de stocuri soldabile, pr intr-un ordin al Ministerului 
Comerțului Interior, s-a stabilit organizarea, între 15 ianua
rie și 25 februarie a Tîrgului de iarnă 1973. In cadrul tîr- 
gului, se vor desface, cu reducere diferențiată a prețului 
cu amănuntul — între 10 și 20 la sută —. unele articole dc 
îmbrăcăminte și încălțăminte specifice sezonului, printre 
care : paltoane din stofă pentru bărbați, adolescenți și copii, 
paltoane do stofă pentru femei și adolescente (exclusiv, 

cele executate din stofă import R.P.U.), pardosi? dc stofă 
pentru femei, adolescente și băieți, (exclusiv cele din pro
ducția semestrului II — 1972), fuste din stofă pentru femei 
si adolescente, fulare țesute din lînă și tip lînă, baticuri și 
basmale țesute (lînă și tip lînă) șepci dc iarnă din țesături 
lînă și tip lînă. mănuși piele căptușite cu tricot, cizme 
și ghete pve pentru femei.

(Agerpres)

ÎN PREGĂTIRE
încă de pe acum, tinerii 

de la U.U.M.P. pregătesc te
meinic o activitate cultural-e- 
ducatlvă de mari proporții, la 
cinstea sărbătorii do la 24 
Ianuarie.

Astfel, la clubul uzinei va 
avea loc un concurs „Cine 
știe, clștigă" pe tematica Uni
rii principatelor române, dotat 
cu premii. Plnă în prezent,

au fost selecționați partici
pant! din toate secțiile. După 
concurs va urma o seara de 
poezie patriotică cu participa
rea unor actori do la teatrul 
de stat „Valea Jiului".

In încheiere, participanta 
vor petroce citeva ore de di
vertisment in cadrul serii dis
tractive.

Pe firul justificărilor
(Urmare din pag. 1)

aceeași situație, se îndreaptă 
cele cinci camioane ale de
pozitului cu cărbunele mult 
așteptat. Ca efect al întârzie
rii mai adnotam staționarea 
(păgubitoare) a color cinci 
camioane Și a excavatorului 
cu oare este ; dotat depozitul, 
între orele 5—11, plus stațio
narea oamenilor din depozit.

Ne interesăm la preparațlc 
asupra cauzelor îirlîrzicrli, a- 
supra deficiențelor în aprovi
zionarea cu cărbune (pentru 
saLariații C.C.P. I) .șl atflftm, 
după cum ne așteptam, Jus
tificări din cele mal bizare:

— Nu avem vagoane I
— Nu avem cărbune!
— Cind avem și cărbune și 

vagoane, n-avem locomotivă 
pentru manevră.

Renunțăm la alte justificări. 
Nu facem colecție. No Intere
sam, apoi, la C.C.P., despre 
cauzele pentru cnre încălzirea 

•apartamentelor suferă de pren 
multe... justificări.

— Cantitatea do cărbune a- 
locată salariaților noștri, pen
tru anul 1973, prin balan
ța aprobată de forurile supe
rioare, este sub necesități, ne 
comunică ing. Victor Vasiu, 
de la serviciul comercial. Ni

s-a aprobat o cantitate mal 
mică, deși intre timp s-au 
înființat noi puncte do încăl
zire.

Aici întrerupem documen
tarea. z

Deci, justificări există. U- 
ncle apar chiar sub formă de 
„cauze obiective". In același 
timp, numeroase apartamente 
(in care locuiesc salariați al 
C.C.P. caro nu fac altceva de- 
clt să extragă cărbune 1) ră- 
mîn neîncMzite. In această 
situație, cu toate justificări
le posibile eare ne-au fost 
comunicate (și care nc-ar mal 
putea fi comunicate încă) ce
va suferă, fie din lipsă 
organizare, fie dintr-o la fol 
de gravă lipsă dc prevedere. 
Centralele termice „trăiesc" 
cu cărbune dc pe o zi pe alta, 
deși dispun de condiții care 
să le permită crearea unor 
Importante stocuri tampon.

O concluzie: justificările 
adunate, le restituim tuturor 
autorilor lor, cu mențiunea 
expresă : olo nu încălzesc dc- 
cit comoditatea factorilor răs
punzători, care nu-șl îndepli
nesc îndatoririlo de serviciu 
pentru care sînt plătiți. Re
marca noastră nu sci referă 
însă Și la reducerea alocației 
dc cărbune pentru 1973,

do

fereiUa salariuților C.C.P. 
Dar, pentru acest caz ne în
trebăm : do ce in condițiile 
reducerii acestei alocații, la 
fiecare sfîrșit de an se înre
gistrează, totuși, plusuri (sume 
consemnata cu creion roșu) pe 
multe din cartotecile dc la a- 
soclațiilc do locatari ? In a- 
costo plusuri nu so reflectă, 
cumva tocmai o deficiență a 
C.C.P. prin acordarea ct| in
suficientă exigență a aloca
ției ? Și de ce, pe dc altă par
te, sînt încă multe aparta- 
monto (cu 2—3 camere) dc- 
ținuto dc un singur salariat 
ai C.C.P. ? Căci șl din aceas
tă stare do lucruri decurg 
noajunsuri alo încălzirii cen
trale, perturbați! ale acordă-

pentru 
salariați caro zilnic 
cărbune, dar care lo- 

în apartamonte noin- 
suficient, înconjurate 

de proa multă răceală 
care

rii corecte (și echitabile) 
alocației do efirbune 
același 
extrag 
culese 
cftlzite 
uneori 
din partea unor factori 
nu-și îndeplinesc citeva înda
toriri de serviciu 1

NOTE NOTE NOTE

Taal rul de estradă 
Pitești, aflat in turneu, va 
fi prezent miercuri, la o- 
rela 17 și 20, și pe scena 
Casai de cultură din Petro
șani cu spectacolul „Mu- 
sichall-Antiastenic.". Spec
tacolul este semnal de Ian 
Avian și Fred Firea, mu
zica aparținind compozito
rilor Aurel Giroveanu. Ca
melia Dăscălescu și Marcel 
lonescu.

Se pot angaja și pensionari, cu îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de Legea nr. 27'1966.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
la serviciul personal al I.G.L. Petroșani, str. 
Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667.

Hemdilia
După spectacolele pe ca

re le-a dat în Valea Jiului 
Irina Loghin și Benone Si- 
nulescu, iată că din nou 
lăcașcle noastre de cultură 
găzduiesc alțl...
De data aceasta, 
rllor ardelenești.

Orchestra de
populară a Filarmonicii de 
stat din Cluj, după concer
ted susținute cu succes In 

' Lonea și Petroșani, se pre
zintă azi in fața spectato
rilor din Aninoasa (ora 17) 
și Vulcan (ora 20). Ișl dau 
concursul Indrăqitil inter
pret! Dumitru Sopon, Maria 
Peter. Iile Muțiii, Maria 
Marcu precum și grupul 
folcloric din Leordina-Ma- 
ramureș, remarcat )<i 
siunea T.V. „Floaron 
grădină".

Momentele vesele 
„semnate" de același, 
îl știm demult. Irezistibil 
reprezentant a) hazului 
Zeno Turdeanu.

doinitori. 
ai plaiu-

muzică

cmi- 
din

stat 
cum

personal neîncadrat în producție pentru lucrări 
de descărcare și stivuire a materialului lemnos 
în depozitul minei Dîlja. Plata se va face săptă- 
minal (la cerere) sau lunar conform tarifului în 
vigoare.

Se pot prezenta și muncitori angajați la 
sectoarele minei în timpul liber.

Informații la șeful depozitului.

cumunală Petroșani
angajează imediat

In fond, de ce ar face-o? 
Să răcească cumva clienții ? 
De ce, însă, nu sint repara
te aceste ventilatoare ? E a- 
tit de greu ? La urma urmei, 
procedînd așa cum se pro
cedează — adică prin Igno
rarea totală a unei firești 
trebuințe a consumatorului 
— nu își dau oare 
în cep „teapeliștii-', 
derindu-și totodată 
clarii ponlru care 
fost.......creați ?" Cu
fac acesț lucru ?

Adrian CONDOR

cu firma 
desconsi- 

benefi- 
ei au 

ce drept

Hibernare 
neplăcută

ție? Dacă pină acum amba
lajele erau aruncate vraiște, 
mai zilele trecute, doi sala
riat! ai Agrocoop. s-au a- 
pucat să le aranjeze, semn 
că sărmanele ambalaje vor 
hiberna sub cerul liber. Cu 
prilejul aranjării și sortării 
s-a putut ușor constata că 
multe din ele au devenit 
bune doar pentru lemne de 
loc. Cile vor ieși la primă
vară „sănătoase" din aceas
tă „hibernare" neplăcută 
qreu de spus.

In încheiere avem și noi 
o Întrebare: Cine plătește 
„oalele sparte", a se citi 
ambalajele degradate? In- 
tr’adevăr, cine ?

D. C.

CIL
Reziduuri 

rădăcini

Să tot fie două, trei luni 
do cînd pe malul văii Ma- 
leii, in spatele pieței orașu
lui Petroșani, au fost arun
cate claie pesto grămada o 
mulțime de ambalaje, Multi 
cetățeni, chiar dacă nu au 
nici in clin, nici în mînecă 
eu ambalajele respective, dar 
pe care ii durea faptul că 
un obiect ce aparține avu
tului obștesc este lăsat pra
dă intemperiilor s-au inte
resat dc soarta lor.

Nu vă frămintați 
geaba, oameni buni — i-au 
consolat cei ce desfac 
dusele prin .......*

Insula lui
Robinson...

a-

de-

______ ... _ pro
dusele prin unitățile Agro
coop și care slnt stăpinii 
ambalajelor cu pricina. E 
doar chestie de zile pînll le 
transportăm. Știți, doar că 
toate mașinile slnt „mobili
zate" ta campania recoltă
rilor de toamnă. Cînd so în
torc transportăm si ambala
jele.

Avind u.n asemenea „ar
gument" tare i-au redus la 
tăcere pe cei ce erau îngri
jorați de soarta ambalajelor.

...După cum so știe, cam
pania recoltărilor s-a înche
iat de multă vreme. Cei din 
' onduceroa Agrocoop. Pe
troșani, probabil că nu au a- 
Ilai însă de acest lucru, de
oarece ambalajele continuă 
să fie „mobilizata” pe loc și 
se pare că pentru multă 
vreme.

De unde aceasta dedur-

Cătunul Valea de brazi, 
părtinind de orașul Uricani. 
a trecut de mult de stadiul 
insulei pustii a Iul Robinson. 
Aici, muncesc și trăiesc oa
meni. care urmăresc progra
mul T.V., radio, citesc zia
rele.. Dacă au, bineînțeles. 
Căci nu au Întotdeauna. 
Cauza ?

Factorul poștal Doina Mo- 
joatcâ, nu poate trece 
nic prin „pustietatea" 
de brazi, drept pentru care 
ba uită chitanțierul pentru 
abonamente, ba este prea 
tirzlu pentru a le face. ba. 
dacfl le face, aduce ziarele 
<_ u 5-6 zile întârziere. atunci 
cînd are dumneaei treburi 
mai multe in cătun |renaii 
și corespondente do adus),

Pentru că salul este lo
cuit de oameni dornici și 
ei ca oricare alții să se in
formeze zilnic, deoarece D. 
Mojoatcă este retribuită 
pentru munca ei și pentru 
că probabil a găsit pină a- 
cum... încălțămintea adecva
ta. (redem că locuitorii Văii 
de brazi caro ne-au solici
tat ajutorul, primesc la timp 
abonamentele la presă. Dacă 
nu, așteptăm urgent soluția 
din partea P.T.T.R

zii- 
Văii

1. F.

fata că, din nou, ne 
semnalate de către cetățeni 
deficiente privind activitatea 
unor salariați ai I.G.C. Petro
șani, care se ocupă de pro
blemele igienizării străzilor o- 
rașului și anume do angajați! 
sectorului salubritate. Po stra
da Cuza Vodă din Potroșani, 
gunoiul menajer s-a adunat în 
ultimul timp intr-o cantitate 
inqrijoratoare, afectînd 
aspectul gospodăresc al acos
tai artero do circulație 
zentind totodată și — 
ce oricum nu trebuie neglijat 
— posibilitatea răspindirii u- 
nor boli. Mașinile de gunoi nu 
au mai trecut do trei săptă- 
mini po strada respectivă, lă
zile arhipline de pe margini 
constituind o dovadă elocven
tă în acest sens-

După numeroasele apeluri a- 
dresate I.G.C,-ului de Indig- 
natii locuitori ai străzii cu 
pricina, în sfîrșit, în diminea
ța zilei de 9 Ianuarie a.c„ și-a 
făcut apariția un tractor cu 
remorcă profilat pe ojioratiuni 
de salubrizare. Dur după 
cum ne înștiințează Emoricb 
Karda. locuitor al stăzll Cuza 
Vodă, la nr. 28/2 - compo
nent» „echipei do șoc" au „a- 
tocat" din capul locului... bu. 
iotul din imediata vecinătate 
a străzii, probabil făcîndu-li-se 
o poftă subită do a ingurgita 
un „stimulator fiert" înaintea 
începerii lucrului. Și se făcu
se deja ora 9,45 și ei tot nu 
începuseră încă operațiunile, 
intîrziate si așa destul, de 
curățire a străzii, pentru c 
re, firește, sînt remunerați.,.

Dar cei care poartă răspun
derea activității acostor sala- 
rlați ce au de zis ? Parcă âr 
fi cazul să se... măture mai 
cu nădejde cile ceva din re
ziduurile care persistă, după 
cum se vede, In „ograda pro. 
prie" a sectorului salubrita
te al I.G.C.

I. NICOI AESCU

electrician auto
buldozerist
tractoriști

pre- 
lucru

strungar

atît

CALENDAR RADIO
MARȚI, 16 IANUARIE

T V

CAUT femeie pentru îngrijirea a doi copii, Str. Viito
rului. bloc 40/2-Aeroport.

Moment poetic; 21,30 Biju
terii muzicale, 22,00 Radio
jurnal i 22,30 Concert dc 
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
(>,03-6,00 Estrada nocturnă,

Soarele răsare la ora 7,48 
și apune la ora 17,03, Zile 
trecute din an — 16. Zile 
rămase — 349.

Salarizarea în conformitate cu prevederile 
H.C.M. 914'1968.

MICA PUBLICITATE

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Poenaru 
Ion eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

ca-

EVENIMENTE

£ 1894 S-a născut E- 
catcrina Teodoroiu, eroină <i 
poporului român in primul 
război mondial (m. 1917); A 
1948 —S-n semnal tratatul de 
prietenie, colaborare șl asis
tentă mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria 
(25 de ani).

E
PETROȘANI — 7 Nolem- 

brie : Cine < tatu nu are gin- 
cluri role ; Republica : Dă-i 
înainte cowboy ; LONEA — 
Minerul: Războiul minelor ; 
VULCAN : Legenda | I UPENI 
— Cultural •• Directorul f 
Muncitoresc: Satul care moa
re.

6,00 Muzică 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 
Școala și viata; 11,00 Bu
letin de știri-, H.I5 Din 
creația compozitorilor Vasllc 
Veselovski șl Alexandru 
Mandyf 11,30 Balada „Pinten 
Viteazul” și Balada lui To- 
moioagă ; 12,00 Discul zilei ; 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară șl interpretul prefe
rat ; 13.00 Radiojurnal ; 13,30 
Concort do prinz; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14.40 Interprete ale cîntecu- 
lui popular ; 15,00 Buletin de 
știri j 15.05 Radioenciclopedia 
pentru tineret; 15,25 Frag- ■ 
mente din opereta „Cibou- 
lette" ; 15,40 Piese de estra
dă j 16,00 Radiojurnal; 10.15 
Muzică populară ; 16,35 Cin- 
tecul săptăminii ; 17.00 Școa
la capodoperelor ; 17,20 Val
suri și polci ; 17,30 Program 
muzical oforit siderurgicilor 
din Galați; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate ; 
20,45 Consemnări: 21,00
Revista șlagărelor; 21,25

MARȚI 16 IANUARIE

9,00 Deschiderea
Telex ;

9,05 Țeleșcoalfi ___  .
nul 111 liceu) Fonta ;

9.30 Matematică (clasa a 
ViII-a). Drepte și plano ;

10,00 Curs dc limba enqlez.i
— Lecția a 36-a ,

10.30 Căminul (reluare) ; 
11,10 Film serial pentru

nerel: Piordutl 
tiu episodul 
„Dorință șub o 
(reluare); 

12,40 Publicitate;
12,45 52 de initiative in 52 de 

săptămîni (reluare);
13,00 Telejurnal;
15,00 10.00 Lecții TV pen

tru lucrătorii din agri
cultură. Organizarea lu
crului in acord global 
al culturilor de cartofi, 
fasole și soia ;

17.30 Deschiderea omisiunii de 
după-amiază. Curs de

emisiunii

chimie (a-

ti* 
în spa- 
VII - 

stea"

limba rusă. Lecția a 36-
Ireluare);
Panoramic științific. Lem 
nul in circuit închis ; 
Cum vorbim ;
Tehnic-club ;
Caleidoscop cultural-ar
tistic ;
1001 de seri ;

19.30 Telejurnal ■,
30,0(i Seara de teatru t lașii 

in carnaval de Vaslle 
Alecsundri ;

21.30 In actualitate — Școala
21,55 Gala maeștrilor. Arta 

Flqrescu de la seen* 
la catedra ,

22.30 24 do ore, Contraste In 
lumea capitalului,

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 4- l 
grad : Paring zero grade.

Minimele : Petroșani — 16 
grade ; Paring — 7 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
genera) frumoasă cu cer va
riabil mai mult senin noap
tea. Vîntul va sufla cu une
le intensificări din sectorul 
sudic.



4 marți, ia ianuarie io7J

EM ARE ULTIMELE ȘTIRI Ultimele st Ini
(Urmart am pog. 1) 

? socialistă pentru îndepli- 
irea și depășirea sarcinilor

-ute pentru anul 1973» 
i principal la următoarele o- 
lective :

1, — In industria locală, 
rin ridicarea nivelului teh- 
ic al producției. folosirea 
aai completă a capacităților 
le producție. generalizarea 

mbului II și extinderea 
cbimbului III. îmbunătăți- 
en • ohnologiilor de fabrica- 
ie. valorificarea superioară a 
«surselor locale, reducerea 
hei tu iei ilar materiale și a 
on su murilor specifice, cres- 
-■ - pr -nncii si
Mărirea disciplinei în mun- 
ă, se vor obține t

— depășirea planului pro-
- cu 

I la sută și a producției mar- 
â cu 2.1 la sută :

— creșterea producției bu- 
-■i-Io- de terg consum des-

ite fondului pieței, diver- 
lificarea sortimentelor și îm- 
sunătățirea calității acestora. 
r> vederea aprovizionării 
' nulației cu o gamă tot mai 
arsă de produse și de bună 
calitate: se vor introduce în 
abricație un număr de 30 
or-'duse noi ; comerțului so- 
?ialist i se va livra tin volum 
suplimentar de mărfuri în va
loare de 2 600 000 lei :

— îndeplinirea integrală și 
Ie termen a sortimentelor de 
mărfuri prevăzute în plan, 
precum și depășirea sarcinilor 
stabilite la următoarele sor
timente cu !

— 6 000 000 lei piese de 
schimb auto :

— 13 300 metri cubi agre
gate de carieră și balastieră :

— 2 500 metri cubi prefa
bricate din beton armat pen
tru construcții;

— 1 650 000 lei mobilier din 
lemn :

— înființarea a trei secții 
noi pentru dezvoltarea pro
ducției bunurilor de larg con
sum si materialelor de cons
trucții :

— obținerea de beneficii 
peste olan în valoare de 
ano 000 lei, reprezentând o 
depășire de 1 la sută :

— depășirea planului de ex
port cu 2.5 la sită ;

— reducerea planului de 
import la utilaje cp 3 la 
sută :

— fabricarea de utilaje și 
piese de schimb pentru auto- 
utilarea economiei locale în 
valoare de 700 000 lei. cum ar 
fi : utilaje și dispozitive pen
tru ambutisarea tablei, cup
toare de forȚa în flux conti
nuu. instalații pentru linia 
tehnologică de zincare la cald 
și altele.

2.___  In sectorul de gospo-
rărire comunală -și locatîvă, 
prin aplicarea de noi măsuri 
tehnico-organizatorice, mai 
buna organizare a producției 
și a muncii, dezvoltarea și 
diversificarea prestărilor de 
servicii către populație, îm
bunătățirea indicilor de uti
lizare a capacităților de pro
duc; ie și de transport, folo
sea mai eficientă a mijloace
lor materiale și bănești se 
vor realiza :

— depășirea planului de 
prestații cu 2,5 la sută, din 
care pentru populație cu 1,7 
la sută ;

— Economisirea de cotnbus- 
jriffenți, energie elec

tr, tâ și alte materiale, ob- 
tinîndu-se un volum de eco
nomii de peste 200 000 lei;

— înființarea a 5 noi uni
tă*: de prestări de servicii în 
mediul rural și dezvoltarea 
celor existente ;

— înființarea unor noi tra
see de transport orășenesc în 
comun De o lungime de 7 km :

— depășirea beneficiilor 
planificate cu 1 la sută.

3. — In sectorul de proiec- 
tare-sistematizare:

— utilizarea proiectelor tip 
si refolosibile, In proporție 
de 92 la sută din totalul a- 
n-'-tamentelor ce se vor da în 
folosință în anul 1974 :

— utilizarea proiectelor tip 
si refolosibile. in proporție de 
82 la sută din totalul obiecti
velor social-culturale ce se 
vor da în folosință în anul 
1974

— elaborarea proiectelor de 
execuție pentru anul 1974 
pînă la 31 mai 1973;

— utilizarea soluțiilor Indus
trializate la 72 la sută din nu
mărul apartamentelor prevăzu
te a fi date în folosință In a- 
nul 1974 ;

— utilizarea soluțiilor in
dustrializate la 75 la sută din

o] de investiții, pentru 
obiectivele social-culturale 
prevăzute a fi date în folo
sință în anul 1974 ;

— elaborarea pînă la 30 no
iembrie 1973 a schitelor de 
sistematizare reactualizate, 
pentru toate localitățile rura
le propuse a deveni centre e- 
conomice și sociale cu carac
ter urban ;

— pînă la dat? de 23 au
gust 1973. se vor elabora și 
aproba schițele de sistemati
zare pentru toate comunele.

4. — In sectorul de Investi
ții $i al producției de con- 
strucții-montaj. prin asiqura- 
rea din timp a documentați
ilor tehnico-econ ornice și a 
amplasamentelor, buna organi
zare $i dotarea corespunzătoa
re a șantierelor, de construc
ții. aprovizionarea ritmică a 
șantierelor, gospodărirea mai 
judicioasă a materialelor, uti
lajelor și a parcului de ma
șini. introducerea de noi pro
cedee și soluții tehnologice, 
creșterea calificării cadrelor și 
Întărirea disciplinei în pro
ducție. se vor realiza :

— depășirea prevederilor 
planului de investiții pentru 
trimestrul I 1973 cu 2.2 la su
ta și pentru semestrul I 1973 
cu 2,4 la sută;

— c’are» în folosință îna
inte de termenele prevăzute in 
planul de stat cu 15-30 de 
zile a unui număr de 19 o- 
biective industriale si social- 
rulturale, din care 648 a- 
partamente. In medie m 30 
zile ; țesătoria de bumbac Ba
ia Mare, ru 30 zile ; dezvol
tarea fabricii de placaje din 
Sighetul Marmației, cu 30 de 
zile; dezvoltarea fabricii de 
tricotaje din Sighetul Marma- 
tiei, cu 30 zile ; atelierul de 
producție Seini, cu 20 zile ; 
900 locuri in cămine, cu 20 
zile ; 200 locuri In crose, cu 
30 zile;

— darea In folosință in 
cursul semestrului 1 1973 a 
51 la sută din numărul total 
al apartamentelor planificate 
Pe anul 1973, punindu-se la 
dispoziția populației. peste 
planul semestrului 1 1973, un 
număr de 270 apartamente;

— depășirea prevederilor de 
plan la producția de construc- 
ții-montaj, pentru trimestrul I 
1973. cu 2,5 ia sută și pentru 
semestrul I 1973 cu 3,1 la sută;

— realizarea unei producții 
de constructii-montaj. peste 
cea planificată, cu 5 la sută, 
reprezentind 10 500 000 lei 
fată de planul de stat apro
bat pe anul 1973;

— creșterea gradului de in
dustrializare a execuției con
strucțiilor de locuințe cu 12 
la sută față de realizările din 
amil 1972. Creșele și cămine
le muncitorești se vor execu
ta industrializat, 100 la sută ;

— extinderea acordului glo
bal pe bază de contract-anga- 
jamant în activitatea de pro
ducție la construcții-montaj, 
în proporție de 65 la sută din 
numărul total al muncitorilor 
care lucrează în construcții ;

— reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție de con- 
strucții-montaj cu 2.50 lei, 
fată de sarcina planificată pe 
mul 1973;

— depășirea nivelului pro
ductivității muncii planificate 
cu 0,5 la sută ;

— îmbunătățirea calității 
lucrărilor executate, astfel in- 
cît la recepțiile definitive să 
se obțină numai calificative 
„bine“ și „foarte bine".

— calificarea unui număr 
de 300 de muncitori, precum 
și policalificarea unui număr 
de 200 de muncitori în mese
rii înrudite.

5. — In sectorul de drumuri 
șl poduri, prin folosirea mai 
eficientă a utilajelor și mij
loacelor de transport, gospo
dărirea judicioasă a mijloa
celor financiare și a forței de 
muncă, valorificarea mai in
tensă a resurselor de mate
riale locale, utilizarea contri
buției in bani și în muncă a 
locuitorilor, precum și prin 
mobilizarea cetățenilor la ac
țiuni de muncă patriotică- se 
vor realiza:

— ridicarea stării - tehnice 
a rețelei de drumuri comunale, 
prin lmrietruirea a 57 km 
drumuri de pămînt;

— întreținerea a 20 km 
drumuri împietruite. peste 
cele prevăzute a fi executate 
în 1973;.

— executarea peste sarcini
le de plan a 3 km de îmbră- 
căminți asfaltice.

6. — Prin folosirea mai e- 
fîdentă a materiilor prime și 
materialelor șl reducerea con
sumurilor specifice, se vor e- 
conomisi pe ansamblul econo
miei locale ;

— 150 tone metal
— 250 mc material lemnos
— 320 tone ciment.
7. — Aplicarea în produc

ție de către patru unități a 
unuia din proiectele de ra
ționalizare a sistemului infor
mațional, elaborate pentru ac
tivitățile de aprovizionare, 
desfacere și depozitare, evi
dența încasării chiriilor, ra
cordarea de noi consumatori 
de qaz metan, precum și a 
proiectului complex, cuprin- 
rind toate activitățile la în
treprinderea industrială „Băi- 
măreana" vor duce la realiza
rea suplimentară a unui vo
lum de producție-prestații de 
200 000 lei și la reducerea 
cheltuielilor planificate cu 
150 000 lei.

8. — Depășirea veniturilor 
proprii la bugetul județului 
cu 1 500 000 lei.

9. — Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației, re
țeaua comerțului socialist, se 
va dezvolta peste plan cu încă 
9 unități, respectiv 980 me
tri pătrați suprafață comercia
lă. In același timp, se vor 
moderniza 47 unități cu o su
prafață comercială de 2 110 
metri pătrați.

10. — Pentru înfrumuseța
rea șl buna gospodărire a lo
calităților se vor efectua, prin 
muncă patriotică, lucrări de 
interes obștesc și edilitar-gos- 
podăresti, în valoare de pes
te 120 000 000 lei, după cum 
urmează: amenajarea, extin
derea și întreținerea a 410 
hectare parcuri, spații și zone 
verzi, plantarea a 85 000 bu
căți arbori și arbuști ornamen- 
tali; amenajarea a 115 baze 
sportive simple, terenuri de 
joacă pentru copii, locuri de 
agrement etc.

11. — In domeniul invăță- 
mîntului se vor urmări și 
realiza :

— aplicarea în viată a mă
gurilor stabilite pentru conti
nua dezvoltare a rețelei șco
lare, integrarea mai bună a 
scolii în producție și pregăti
rea necesarului forței de mun
că, prin sporirea eficientei ac
tivităților desfășurate In Intre- 
qul proces educațional de 
formare a tinerei generații ;

— construirea și amenaja
rea peste plan a unui număr 
de 27 ateliere școlare, 15 ca
binete tehnice, precum și or
ganizarea a 5 microîntreprin- 
deri de producție școlară și 
23 microcooperative agricole 
de producție ;

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ

— Organizarea și amenaja
rea a 30 de noi laboratoare 
școlare. 50 cabinete școlare si 
15 complexe de ateliere, labo
ratoare și cabinete școlare, iar 
In cadrul a 15 licee și școli 
generale se va trece la pre
darea integrală pe cabinete, 
ateliere si laboratoare ;

— dotarea celor 412 atelie
re școlare existente cu unel
te, scule și utilaje în valoare 
de 1 300 000 lei. atît prin ac
țiunea de autodotare din ca
drul unităților școlare, cit și 
prin transferări de la între
prinderile care patronează 
școlile respective ;

— realizarea in cadrul ate- 
lierelor-scoală a microintre- 
prinderilor de producție șco
lară si a microcooperativelor 
aqricole de producție școla
ră. a unor produse în valoa
re de 3 500 000 lei.

12. In domeniul muncii cul
tural-educative se vor desfă
șura activități permanente de 
formare și dezvoltare a con
științei socialiste, de educa
ție comunistă a maselor, de 
cultivare a atitudinii înainta
te fată de muncă $1 avuția 
obștească. De asemenea, un 
accent deosebit se va pune 
pe educația populației în spi
ritul concepției filozofice a 
partidului nostru, promovarea 
principiilor eticii si echității 
socialiste, in care scop se vor 
organiza :

— expuneri. simpozioane, 
dezbateri publice. întllniri cu 
activiști de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, 
fruntași în producție;

— almanahuri culturale în 
12 localități rurale, iar in alte 
25 localități caleidoscoape ști
ințifice ;

— In orașul Baia Sprie și 
comunele Seini și Șomcuta 
Mare se vor înființa univer
sități populare, începînd cu 
anul de învățământ popular 
1973-1974 ;

— înființarea in municipiul 
Baia Mare a cabinetului ju
dețean al muncii politice și 
cultural-educative de masă.

In vederea permanentizării 
activității artistice de amatori, 
diversificării acțiunilor cultu
ral-educative și Cunoașterii 
creației populare și folcloru
lui maramureșan se vor des
fășura următoarele acțiuni:

— schimburi de spectacole 
între căminele culturale, pre
cum și între acestea și case
le de cultură ;

— zilele teatrului de ama
tori. la care vor participa 
peste 50 de formații, care vor 
prezenta spectacole în dife
rite localități ale județului, 
iar alte 30 de formații vor da 
concerte corale ;

— festivalurile folclorice de 
la Asuaju de Sus și Stoiceni, 
festivalul-- Interjudețean „Ho
ra la Prislop", festivalul cul- 
tural-ar tîstic „Toamnă băimă- 
reană" etc.

Pentru valorificarea datini
lor si obiceiurilor maramureșe
ne se vor organiza : manifes
tarea de primăvară „Tînjaua" 
de pe Mara și „Festivalul de 
datini și obiceiuri laice de 
iarnă", iar pentru cunoaște
rea, păstrarea și valorificarea 
vestigiilor istorice din cuprin
sul județului Maramureș se 
vor înființa 5 colecții muzeale 
sătești.

13. — Un accent deosebit 
se va pune pe Îmbunătățirea 
activității in domeniul sănă
tății publice șl ocrotirii so
ciale. prin organizarea de u- 
nităti sanitare care să grupe
ze cadrele medicale și baza 
materială, asigurîndu-se asis
tenta medicală integrată, com
petentă și cit mai aproape de 
locul de muncă al populației. 
Se vor umări și realiza :

— controlul și tratamentul 
integral al danturii copiilor 
înscriși în clasele I și a Il-a 
din anul școlar 1972-1973, 
precum și testarea stării de 
sănătate și a capacității psi
hice a elevilor, în proporție 
de peste 80 al sută ;

— introducerea educației 
sanitare dirijate în școli, prin 
mijloacele moderne de audio
video, care contribuie la dez
voltarea psihică și fizică nor
mală a tineretului;

— îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în secțiile de pro
ducție, șantierele de construc- 
tii-montaj și prevenirea acci
dentelor de muncă, a îmbolnă
virilor profesionale etc.;

— sprijinirea în aprovizio
narea cu apă potabilă din fin- 
tîni igienice a locuințelor nou 
construite în mediu rural și 
reconditionarea a cel puțin 50 
la sută din fintinile care de
servesc locuințele existente;

— elaborarea a 5 studii pri
vind reducerea efectelor dău
nătoare ale poluării mediului 
înconjurător.

Consiliile populare munici
pale, orășenești și comunale, 
comitetele oamenilor muncii 
din unitățile subordonate con
siliilor populare vor organi
za dezbaterea angajamentelor 
din chemare, ce revin locali
tăților, cartierelor, satelor, co
mitetelor de cetățeni pe cir
cumscripții. asociațiilor de 
locatari, secțiilor de produc
ție, etc., în vederea mobiliză
rii tuturor locuitorilor la in- 
lndeplinirea obiectivelor care 
le revin, potrivit specificului 
și condițiilor existente.

Consiliul popular județean, 
toti oamenii muncii vor munci 
cu elan și înaltă responsabili
tate pentru înfătuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională a partidului, pentru 
realizarea și depășirea anga
jamentelor asumate, astfel In
cit Maramureșul să aducă o 
contribuție tot mai Însemna
tă la înflorirea României so
cialiste.

Baia Mare, 13 ianuarie 1973.

A

Intîlnirea tovarășului
Cornel Burtică cu președintele

P.C. din Danemarca
COPENHAGA 15 (Ager- 

pres). — Cu prilejul partici
pării la cel de-al XXlV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Danemarca, delega
ția C.C. al Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Comei Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a avut luni o întîlni- 
re tovărășească cu președin
tele P.C. din Danemarca, to
varășul Knud Jespersen, pre
cum și cu alți conducători ai 
partidului. Au fost abordate 
probleme de interes comun 
privind dezvoltarea raportu

PREȘEDINTELE NIXON A ORDONAT 
SUSPENDAREA BOMBARDAMENTELOR 

ÎN R.D. VIETNAM
WASHINGTON 15 (Ager- 

pres). — „Datorită progresului 
realizat in cadrul negocierilor 
dintre consilierul Kissinger și 
consilierul special nord-vietna- 
mez Le Duc Tho, președintele 
Nixon a dispus ca bombarda
mentele aeriene și navale și 
minarea porturilor R. D. Viet
nam să fie suspendate ; acest 
ordin a intrat in vigoare la 
15 ianuarie ora 15.00 GMT și 
se aplică întregului teritoriu 
al Vietnamului de nord" — 
a anunțat purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe. Ronald 
Ziegler. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvint, relua
tă de agențiile United Press 
International și Associated 
Press, minele plasate de că
tre aviația S.U.A. în apele 
porturilor R. D. Vietnam ră- 
mîn active și dezamorsarea lor 
poate face obiectul continuă
rii tratativelor.

BELGIA. Cu cîteva zile in urmă a avut Ioc la Bruxelles o mare demonstrație îm
potriva războiului din Vietnam. „Să fie semnat imediat acordul de pace" „Americanii 
să plece acasă" — au fost cîteva din lozincile sub care s-a desfășurat demonstrația.

IN FOTO: Aspect de la demonstrația împotriva războiului, recent desfășurat la 
Bruxelles.

Administrația Nixon confruntată cu problemele 
economice și sociale ale Americii

„O națiune cu un produs 
național brut de 1 000 de mi
liarde de dolari poate oare 
să rămînă fără bani ? A- 
ceastă întrebare uimitoare se 
impune oricărei oficialități 
guvernamentale care trebuie 
să elaboreze un buget, de la 
președintele Nixon pînă la 
conducătorul celui mai mic 
district local pentru comba
terea țînțarilor** — scria re- 
rista americană „Time”. Po
trivit unor specialiști care 
iau în considerare numai 
„reușita** unor mari capita
liști, S.U.A. apar ca cea mai 
bogată țară din lume. Dar, a- 
nalizînd repartiția produsului 
național, șe constată o inega
litate flagrantă, ceea ce se 
face resimțit în primul rînd 
în domeniul serviciilor socia
le ; fonduri puse la dispoziția 
populației — pentru asisten
ța medicală, învățămînt sau 
apărarea mediului înconjură
tor. elemente care contribuie 
la crearea unei vieți cel puțin 
tolerabile, rămîn, proporțio
nal, din ce în ce mai reduse 
comparativ cu fondurile des
tinate cheltuielilor militare.

Această situație a provocat 
un șoc puternic acum la de
butul celui de-al doilea man 
dat al Administrației Nixon. 
Multă vreme, opiniei publice 
americane i s-a creat iluzia 
ră țara ar dispune de resurse
le necesare pentru a realiza 
orice obiectiv pe cqre îl sta
bilește guvernul. Unii politi
cieni, în special în ajunul a- 
legerilor, au susținut că dez
voltarea economică ar acoperi

un E'Praîâ Ml
rilor de prietenie și colabora
re dintre Partidul Comunist 
Român și P.C. din Danemar
ca.

In aceeași zi, delegația C.C. 
al P.C.R. a avut întrevederi 
cu secretarul general al Parti
dului Social—Democrat, Ejnar 
Haugaard Cristiansen. precum 
și cu deputatul Kristian Al
bertsen, președintele Asocia
ției de prietenie Danemarca— 
România. De asemenea, dele
gația a avut o întîlnire prie
tenească cu Sigurd Omann, 
președintele Partidului So
cialist Popular, și alți membri 
ai conducerii acestui partid.

Consilierul prezidențial spe
cial al S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, 
Henry Kissinger, a spus pur
tătorul de cuvînt, se va în
toarce, in curind, la Paris, 
pentru a continua negocieri
le cu consilierul special al 
delegației R. D. Vietnam la 
Conferința de la Paris în pro
blema Vietnamului, Le Duc 
Tho. „Negocierile continuă, 
a precizat Ronald Ziegler, Am 
convenit cu Vietnamul de 
nord să nu discutăm conți
nutul acestor negocieri și in
tenționăm să respectăm acest 
acord".

Declarația purtătorului de 
cuvînt al Casei Albe a sur
venit la sfîrșitul celei de-a 
patra Întllniri dintre președin
tele Richard Nixon și consi
lierul Henri Kissinger, care a 
revenit, sîmbătă, de la Paris.

nu numai creșterea constantă 
a cheltuielilor militare, ci 
poate furniza fondurile nece
sare pentru o îmbunătățire, a 
programelor de construcții de 
locuințe, asistență medicală 
și învățămînt și, în plus, ar 
rămîne și largi posibilități 
pentru reduceri fiscale.

Dar momentele de euforie 
electorală au trecut, iar Ad
ministrația Nixon se găsește 
acum confruntată cu o serie 
de probleme acute, în special 
în domeniile economic și so
cial.

Aproape toate iluziile lega
te de calculele optimiste în 
ce privește dezvoltarea s-au 
spulberat, ca urmare a crește
rii deficitului impus în spe
cial de prelungirea neraționa
lă a războiului din Vietnam. 
Calculele ilustrează limpede: în 
1970. guvernul federal, împreună 
ou autoritățile locale ale sta
telor, au cheltuit cu 60 miliar
de dolari mai mult decît au 
încasat ; în aceste condiții nu 
rămîne decit să se recurgă la 
o sporire a impozitelor di
recte și. mai ales, indirecte. 
Deși, începînd din 1960 impo
zitele federale au fost redu
se, aceste reduceri au fost 
contracarate de creșterea con
siderabilă a impozitelor pe 
venit, la Vînzări, pe proprie
tăți, pentru securitatea 60- 
cială, ne băuturi și țigări — 
percepute de autoritățile mu
nicipale și statale. In dece
niul al 7-lea, povara fiscală 
a fiecărui bărbat, femeie și 
copil american aproape s-a 
dublat.

• Ministerul Comerțu
lui Internațional și In
dustriei din Japonia a 
adoptat, la sfîrșitul săplă- 
mînii trecute, o nouă politi
că comercială în relațiile cu 
toate țările socialiste, potri
vit căreia nu va mai fi ne
cesară permisiunea prealabi
lă a guvernului nipon pentru 
ca firmele comerciale japone
ze să imp>orte mărfuri din ță-

Pe /

rile socialiste. Pînă acum, fir
mele erau obligate să facă ce
reri și să obțină aprobarea 
prealabilă a guvernului.

® In anul calendaristic 
1972, prețurile mărfurilor 
vindute cu ridicata au cres
cut cu 8,5 la sută, față de 
1971, înregistrindu-se astfel 
cea mai mare creștere din 
1956 în Japonia.

© Guvernul peruan a emis 
un decret în baza căniia sînt 
expropriate 12 mari proprie
tăți funciare din departa
mentul P.U.N.O. La Lima s-a 
anunțat că. în conformitate cu 
hotărîrea privind înfăptuirea 
reformei agnare în Peru, alte 
14 000 de terenuri agricole 
urmează să fie împărțite ță
ranilor fără pămînt.

0 Guvernul Malayeziel a Ins
tituit controlul asupra opera
țiunilor privind achiziționarea 
de bunuri imobile în țară de 
către persoane străine. Potri
vit declarației primului mi
nistru malayezian, Abdul Ra
zak, această măsură a fost 
adoptată cu scopul de a nu 
mai permite știrbirea intere
selor poporului din Malayezia 
de către capitalurile străine.

Majorarea impozitelor s^a 
revărsat în sacul fără fund- al 
înarmărilor, în timp ce — du
pă cum constata revista „Ti
me** — „în multe cazuri șose
lele țârii sînt mai murdare, 
mijloacele de transport în co
mun mai deteriorate, spitalele 
publice deservite de un per
sonal mai puțin numeros, 
străzile mai bîntuite de crime

Comentariu
azi decît în deceniile trecute. 
Faptul că se plătește din ce 
în ce mai mult pentru tot 
mai puține servicii a provo
cat în rîndurlle oamenilor un 
sentiment de frustrare, a 
trezit suspiciunea că sînt 
înșelați, creînd o stare de ten
siune**. Și exemplele pot fi 
continuate : New Orleans nu-și 
poate permite să angajeze 
300 de muncitori la salubri
tate ; la Universitatea statu
lui Kansas, din Lawrence, stu
denții nu pot să cerceteze de
cît parțial fondul de cărți, 
deoarece bibliotecile nu dis
pun de personalul necesar.

Lawrence S. Ritter, profe
sor de finanțe la Universita
tea din New York, consideră 
că. în cursul actualului dece
niu, cheltuielile publice vor 
ajunge să fie în medie cu 46 
miliarde dolari superioare ni
velului din 1970, dar acest 
spor ’n~hlțit în primul rînd 
de tendințe inflaționiste poate 
avea consecințe pozitive doar 
în unele domenii; numeroase

In Comitetul Special al O.N.U. 
pentru rapoarte periodice

WASHINGTON 15. — Co
respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite• Comi
tetul Special al O.N.U. pentru 
rapoarte periodice, conformin- 
du-se prevederilor unei rezo
luții a Adunării Generale, a 
trecut la organizarea lucră
rilor sale in vederea întoc
mirii unui raport asupra drer- 
turilor omului in lumea con
temporană. Comitetul a ales 
pe reprezentantul român Ni- 
colae Ropoteanu In calitate 
de raportor.

Mandatul țărilor membre

Faptul divers de glob
NEW YORK (Agerpres).

— Două coroane de aur în
crustate cu diamante și alte 
bijuterii, în valoare totală 
de 350 000 dolari, au dispă
rut dintr-o biserică catoli
că din oartierul Brooklyn 
din New York. De mențio
nat că aceleași coroane au 
mai fost furate odată, în 
anul 1952, dar au reapărut 
într-un chip „surprinzător1* 
în urma recomandărilor lui 
Carlo Gamino, unul din 
șefii Mafiei Newyorkeze și 
frecventator asiduu al bise
ricii respective.

★

LAS VEGAS (Agerpres).
— Un avion „Tristar** 
al companiei americane 
T.W.A. a reușit să aterizeze 
cu bine la Las Vegas după 
ce-și pierduse, deasupra sta
tului Colorado, unul din ce
le trei motoare cu reacție. 
La bordul aparatului se a- 
flau 82 persoane.

★

VENEȚIA (Agerpres). — 
Membrii Asociației vână
torilor din Veneția au hotă- 
rît să renunțe la satisfacția 
cinegetică de a dobori pă
sări pe o perioadă de unu 
sau mai mulți ani pentru a 
preveni dispariția zburătoa
relor ce, de secole, fac par
te integrantă din viața - și 
peisajul orașului lagunelor. 
Asociația a făcut, totodată, 
un apel pentru inițierea u- 
nei campanii ecologice la 
nivel național în vederea 
prevenirii distrugerii fau
nei.

ROMA (Agerpres). — 
Pentru a preveni furturile 
de opere de artă din mu
zeele sale, Vaticanul a ho- 
tărît să achiziționeze echi
pamentul tehnic adecvat. 
Astfel, în timpul zilei vizi
tatorii vor fi supraveghea!i 
prin intermediul unor rețele 
de televiziune cu circuit în
chis, iar pe timpul ’nopții 
securitatea muzeelor urmea
ză să fie asigurată de sis
teme funcționând pe bază de 
raze infraroșii. Vor fi insta
late, de asemenea, sisteme 
de alarmare pe bază de con
tacte magnetice, raze laser 
sau microunde.

★

WASHINGTON (Ager
pres). — Specialiști ai fir
mei „North American Roc

alte sectoare, în special cele 
privind asistența medicală, a- 
jutoarele pentru persoanele 
în vîrstă, vor rămîne mai de
parte în afara razei de acțiune 
a autorităților.

Totodată, inflația determi
nă o scumpire tot mai accen
tuată a costului vieții, iar șo
majul aruncă în stradă mi
lioane și milioane de oameni 
ai muncii. Și statisticile arată 
că numărul celor fără de Lu
cru a atins o cifră-record pen
tru perioada postbelică: 
5 400 000 persoane, ceea ce 
înseamnă 6 la sută din totalul 
forței de muncă. '

De asemenea, actuala Ad
ministrație americană are de 
făcut față unor confruntări 
mai accentuate decît în anii 
precedenți, între patronat și 
sindicate. Anul viitor — scrie 
„U. S. News and World Re
port" — expiră contractele de 
muncă ale unui număr de 
cinci milioane de muncitori 
și nu sînt excluse o serie de 
greve costisitoare, paralel cu 
intensificarea concurenței u- 
nor produse din străinătate 
ce se răsfrînge negativ asupra 
slujbelor unor categorii de 
muncitori.

O altă problemă dificilă 
este cea rasială. Revista „Ti
me** afirmă că președintele 
Nixon nu se consideră cu 
nimic obligat față de negrii 
care au votat din nou masiv 
în favoarea democraților. Și 
că nu ar avea nici un proiect 
în vederea ajutorării popula
ției negre pentru a o integra 
în cartierele locuite de albi. 

ale Comitetului printre care 
fiqurea/ă și România, este de 
a evalua rapoartele periodice 
prezentat*1 de statele membre 
ale O.N.U. și instituțiile spe
cializate privind promovarea 
>i protejarea drepturilor civi
le, politice, economice, socia
le și culturale ale omului și 
libertăților sale fundamentale. 
Comitetul analizează, de ase
menea, rolul re care îl joacă 
instrumentele O.N.U., cuprin- 
zlnd principiile și normele re
feritoare la drepturile omului.

kwell Corporation** lucrează 
in prezent la realizarea u- 
nei „rachete acvatice**. Sis
temul de propulsie care ar 
urma să pună în mișcare 
navele viitorului se bazea
ză pe principiul reactiv al 
jetului de apă și este un 
exemplu de aplicare a teh- 
noolgiei aeronautice și spa
țiale în sectorul civil. Nave 
de mari dimensiuni, dispu- 
nînd- de un asemenea mo
tor, de peste 30 000 C.P., fo
losite pentru transportul de 
mărfuri, ar putea traversa 
Atlanticul în aproximativ 30 
de ore. Motoare de mări
me medie, avînd la bază 
principiul reactiv, cu o pu
tere de 10 000 C.P., ar putea 
fi destinate unor nave rapi
de, în time ce versiunea de 
3 000 C.P. se poate folosi Ia 
propulsarea unor feriboturi 
pentru transportul a sute de 
pasageri.

★

NEW YORK (Agerpres). 
— Primele informații 
științifice furnizate de sate
litul „Copernic“ dezvăluie 
existența în norii de praf 
galactici a unor mari canti
tăți de hidrogen molecular. 
Dar cea mai surprinzătoare 
descoperire, relevă doctorul 
Jerry Drake de la Labora
torul de astrofizică din Prin
ceton, constă în aceea că 
din aproximativ 200 de mo
lecule ale acestor nori una 
conține deuteriu.

Satelitul „Copernic* a fost 
lansat de la Cape Kennedy 
în august 1972. El e6te do
tat cu cel mai puternic te
lescop pe bază de raze ultra
violete lansat vreodată în 
spațiu.

★
LONDRA (Agerpres). — 

Peste 1 700 de persoane au de
cedat în cursul acestei ierni 
în Marea Britanie. ca urmare 
a epidemiei de gripă și a com
plicațiilor provocate de aceas
tă boală, a anunțat duminică 
Ministerul britanic al sănătă
ții. Numai în săptămîna care 
s-a încheiat la 5 ianuarie, au 
decedat 882 de persoane. Pe 
de altă parte, decesele datora
te cazurilor de pneumonie și 
de bronșită s-au cifrat, în a- 
ceeași săptămână, la 4 317 — 
de două ori mai mult decît 
cele* înregistrate în perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut. In timp ce la Londra, ac
tualul val de gripă tinde să 
se stingă, epidemia se mani
festă cu virulentă în nord-es- 
tul și în nord-vestul Angliei. ________ >

Se consideră că șeful Casei 
Albe va numi mai mulți ne
gri în posturi guvernamenta
le, poate chiar și în cabinet, 
ceea ce ar putea fi un im
portant gest simbolic, dar, 
practic, aceasta nu rezolvă 
cîtuși de puțin problema. „Cit 
timp ghetourile nu sînt dis
truse — trage concluzia re
vista „Time” — nemulțumirea 
rasială rămîne o problemă 
potențial explozivă..."

Consecințe deosebit de gra
ve au avut pentru ansam
blul economiei americane răz
boiul de agresiune din Viet
nam. Bugetul militar se va 
ridica la cel puțin 76,5 miliar
de dolari în anul fiscal 1973, 
ceea ce reprezintă o creștere 
a cheltuielilor cu 1,3 miliar
de. dolari față de anul trecut. 
In decurs de două decenii a 
fost irosită pentru producerea 
de noi $j noi mijloace de dis
trugere fabuloasa sumă da 
o mie de miliarde de dolari. 
Concomitent cu intensificarea 
cheltuielilor afectate cursei 
înarmărilor, mari fonduri au 
fost cheltuite, în aceleași sco
puri neproductive, pentru tru
pele S.U.A. dislocate în afara 
granițelor naționale și pentru 
bazele militare din străină
tate. Viața demonstrează că 
o politică agresivă, de forță 
și înarmări, de intervenții mi
litare atrage după sine grave 
consecințe economice, chiar 
și pentru un stat cu o econo
mie puternică, cum este cea 
a Statelor Unite.

T. ALEXANDRMCU

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr 90. telefon i 1662 Tiparul — întreprinderea poli grafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
I


