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In expunerea secretarului 
qeneral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la Pla
nara C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie 1972, se subliniază 
că : „...ritmul de creștere a 
productivității muncii in con
strucții este încă redus. Este 
necesar să luăm asemenea mă
suri incit să asigurăm dubla
rea productivității in următo
rii 4-5 ani. printr-o organiza
re superioară a muncii prin 
mecanizarea mai intensă a lu
crărilor. prin intărirea disci
plinei in producție".

Refcrindu-ne la această 
postază a activității colect 
lui de constructori și montori 
al Șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. București, putem 
firma că niveluri ridicate 
proporția de îndeplinire a i 
dicelui de Droductivitate 
anul care a Lrecut au obținut 
loturile de construcții, respec
tiv. montaj de la Petrila și lo
tul Lupeni, in timp ce la lo
turile Livezeni 
Vulcan s-a 
productivitate ,

să limpezească cit de cit a- 
ceste aspecte. „Dispersarea 
h ritorială mare a lucrărilor pe 
raza Vulcan-Bărbăteni-Uricani, 
existenta unui număr ridicat 
de obiective continuate 
1972 din anii precedenti, 
majoritatea acestora

în 
la 

lucrin-

colectivele miniere
iiâ Sporul la zi de peste 

3000 tone — mîndria 
minei Petrila !

Excelenței Sale
Domnului Avocat Nguyen Huu Tho 
Președintele Prezidiului Comitetului 
Centra] a] Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelentei Sale
Domnului Arhitect Huynh Tan Phat 
Președinlelc Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud

și, îndeosebi, 
consemnat o 

a muncii neco
respunzătoare. Care ar fi ex
plicația înregistrării unei „co
te" atit de scăzute — cu pu
țin peste 70 la sută — la in
dicatorul sintetic al activității 
lotului Vulcan in anul 1972 și 
in ce ar consta căile de redre
sare a situației de aici, in cel 
de-al treilea an al cincinalu
lui ? Micro-ancheta noastră 
printre cadrele tehnice și po
litice de la șantier a urmărit

du-se pentru finisaje, rodaje 
și puneri în funcțiune, consti
tuie cauze ale nerealizării pro
ductivității muncii la 
Vulcan, ne-a declarat 
serviciului norme - salarizare, 
Iov. Dumitru Chirculescu. Fluc
tuația mărită, mutațiile repe
tate de la un loc de muncă la

lotul 
șeful

altul ale formațiilor de lucru 
au condus la o slabă asistenta 
tehnică... Din pricina neasi- 
gurării ritmice, in permanenta, 
de către șantier, prin S.U.T., . 
cu mijloace de transport, uti
lajele au fost folosite inefi
cient...".

„Maiștrii de lot nu urmă
resc mersul utilajelor — nj s-a 
plins, la inceput, tov. ing. 
Daniel DQblics, de la resortul 
mecanic-șef. Cind stau utila
jele. cind stau mijloacele de 
transport... (s.n.)" Am solicitat 

tovarășului inginer mecanic 
citeva dale legale de stagnări
le atit de frecvente, după pro- 
priile-i mărturisiri. Nu avea 
nici fărimă de situație concre
ta cu utilajele, cu iolosirea ion- 
dului lor de timp. Chiar daca 
ai întreba tehnicianul mecanic 
repartizat la lot, sau însuși 
inginerul Daniel Doblics unde 
se găsește la un moment dat 
un maistru sau cum se „poar
tă" intr-un anumit interval un 
utilaj, dar dacă nu cauți, să 
te convingi cu propriii-ți o- 
cbi ce anume iace maistrul, 
care-i efectul „comportării" u- 
tilajului, nu vei cunoaște ni
ciodată evoluția aportului ne
mijlocit al oamenilor, al ma- 
șin’lor pe șantier. Oricum, sur
prinde neplăcut faptul că n-ai 
nimic CONCRET 
utilajelor cind, 
in trimestrul I, 
ductivilatea muncii 
Vulcan a ajuns abia Ia 
la sută ? ! ? Se impune ca fac
torii din conducerea șantieru
lui, resortul mecanic șei, toți 
cei care răspund de realizarea 
indicatorilor de eficiență să se 
preocupe, mai mult decit au 
dovedit pină acum, de organi
zarea superioară a muncii la 
loturi — nu doar Vulcanul es
te implicat aici —, de intro-

cu mersul 
de 
1972, 

la

pildă, 
pro- 
lotul 
52,86

Pentru ca apropiatul bilanț al primei luni a anului — 
hotăritor pentru asigurarea ritmicității producției de cărbu
ne in cel de-al treilea an al cincinalului — să fie cit mai 
bogat, întrecerea in rindul colectivelor minerești ale Văii 
Jiului a ciștigat în aceste zile in elan și rodnicie. Frumoase 
realizări înscriu pe „panoul de onoare" sectoarele III. IV și 
II de Ia E.M. Petrila, care raportează sporuri consistente la 
volumul de cărbune extras pină ieri : 1845, 1485, respectiv. 
1278 tone. In frunte se găsesc brigăzile de mineri destoinici 
conduse de FLOREA MIONICI și CHIRIȚA ENACHE. de 
la sectorul III EUGEN VOICU. CONSTANTIN ALEXE, 
GHEORGHE TOMA, de la IV. și IOAN TABACU, de la 
sectorul II. acestea aducindu-și o contribuție de seamă la 
plusul cu care se mindrește mina in prezent • PESTE 3 000 
TONE.

IBs Faptele confirmă...
Către finele anului trecut, o discuție purtată cu factorii 

răspunzători de bunul mers al producției sectorului I de la 
E.M. Paroșeni ne-a edificat asupra preocupării existente aici 
pentru realizarea zilnică a preliminarului, pentru ca înce
putul lui 1973 să găsească colectivul in cauză gata să rea
lizeze sarcinile de plan la parametrii maximali ai acestuia. 
Promisiunile de îmbunătățire a situației se dovedesc că 
n-au fost făcute degeaba, fără un solid temei. Faptele con
firmă — argument, sporul de peste 800 tone al sectorului! 
— că hotărîrea unanimă de atunci, dă roade acum.

gs Organizare bună, dăruire 
în muncă

Continuă să se afle într-o dirză întrecere brigăzile con
duse de VESPASIAN CATANA șl DUMITRU MILEA. 
Vrednicii frontaliști, dovedind o bună organizare a fron
tului. sirguință și dăruire in muncă, au acumulat după do
uă decade din cea dinții lună a anului o „zestre" substan
țială dc cărbune. Brigada lui Milea raportează un spor de 
50 tone, dar deocamdată in frunte se situează frontaliștii 
lui Cătană care au sarcinile la zi depășite cu peste 170 tone.

In cadrul sectorului III se consemnează realizări fru
moase la brigăzile de la „camere" conduse de IOAN SIMA 
și N ICOLAE STOICA — cu plusuri de peste 140, respectiv. 100 
tone și Ia frontul de pe s’ratii’18 unde acH ejză capabila bri
gadă a lui GHEORGHE IASCU, la care sarcina încredin
țată a fost întrecută pînă acum cu mai bine de 220 tone de 
cărbune.

De la sectorul V merită evidențiate brigăzile conduse 
de ȘTEFAN GANTZ și VASILE CHEȚA care, din abata
jele cameră 3 și 1. au trimis la suprafață sporuri la pro
ducția extrasă dc 115. respectiv. 57 tone.

Aproape 200 tone depășire se înregistrează și la briga
da condusă de experimentatul miner MIHAI DUDESCU, 
de la una din „camerele" sectorului I.Mt'LIER

(Continuare in pag. a 3-a)

Trecut și prezent
în viața unui muncitor

cele mai importante 
ale puternicei inimi

NOI APARTAMENTE 
ÎN CONSTRUCȚIE

In continuarea extinderii 
cartierului Aeroport din Pe
troșani, șantierul Valea Jiu
lui al T.C.H. a definitivat 
amplasamentele și a ince
put lucrările la un număr 
de 6 noi blocuri de locu
ințe cu un total de 302 a- 
partamente. Id stadiul rol 
mai avansat se află lucră
rile la blocul D 1-7 30
apartamente unde continuă 
montarea panourilor 
prefabricate la primul 
taj. Tot 
prefabricate

din
va

mar: 
e- 

panour- 
fi con-

E 2-1. 
In so- 
din zi-

struit și blocul 
cu 60 apartamente, 
lutia de construcție 
darie și planșee prefabrica
te au fost demarate lucră
rile la blocurile H 3-2 și 
FI 1-!. primul cu 60, iar al 
doilea ru 20 apartamente. 
De risemenea, au fost tra- 
ate și a începui saț area la 

fundațiile blocurilor G 1-2 
și G 1-1. fiecare cu cite 66 
ipaTtamente. Ultimele două 
obiective vor fi construite 
prin metoda ro?rag'ilui gli
sant.

Privesc tăcut miinile stă- 
pinite de neastîmpăr ale lut 

. Aurel Ștef. Aceste miini au 
biografia lor. ' 
imediat după 
primele zile 
naționale, au 
au ridicat-o 
tropitorilor hitleriști 
leași miini, care astăzi con
feră diferitelor piese valoa
re de întrebuințare, au fost 
numai o dată învinse. Un 
glonte dușman i-a străpuns 
iui Aurel Ștef mina dreaptă. 
Rana este vizibilă și. astăzi. 
Mobilizat de entuziasmul 
tinereții, schimbind arma cu 
secera, participă in toamna 
anului 1944 la stringerea re
coltei in Banat. Frontul a- 
vea nevoie de piine! In a- 
nul 1946 poposește in Valea 
Jiului unde, la școala mun
citorească. va căpăta măies
tria și deprinderile ce-au 
caracterizat și caracterizea
ză eroica noastră clasă mun
citoare. Aici a învățat să 
prețuiască timpul, să lupte 
mai bine cu greutățile, să se 
desăvirșească profesional. A- 
nul 1966 găsește pe lăcătu
șul Aurel Ștef la una din

In anul 1944. 
23 August, in 
ale insurecției 
prins arma și 
împotriva co- 
........... Ace-

camere 
__ t,_..............  ce pul
sează spre Călan, Paroșeni. 
Mintia, spre întreaga țară 
fluviul negru necesar lumi
nii și oțelului. înțelepciunii 
și puterii. Această cameră, 
intrată în sistemul conexiu
nii industriale socialiste a 
Văii Jiului și a țării — sub 
numele de Preparația căr
bunelui Coroești — avea să 
devină pentru Aurel Ștef 
locul satisfacțiilor și împli
nirilor. Atunci cind instala
ția de spălare trebuia înlo
cuită a fost căutat un om 
care împreună cu un mic 
colectiv să-și asume răspun
derea montării corecte a 
noilor agregate. Și a fost gă
sit. Lucrările de montare la 
prima linie de spălare au e- 
volvat intr-un ritm constant, 
sigur. A fost ridicată, piesă 
i u piesă, întreaga instalație. 
Primele încercări au confir
mat înalta pregătire, in pri
mul rind a șefului de echi
pă — Aurel Ștef. Cu acee
ași siguranță au fost monta
te și celelalte două linii de 
spălare. Astăzi, cind trece 
pe lingă aceste utilaje, afla-

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului dc Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam. Co
mitetului Permanent al Adunării Națio
nale, Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Vietnam și poporului frate 
vietnamez cele mai calde felicitări cu 
prilejul semnării acordului de încetare a 
războiului șj restabilire a păcii în Viet
nam.

Salutăm cu deosebită satisfacție înche
ierea acestui acord, care reprezintă o 
victorie istorică obținută de poporul viet
namez prin lupta sa eroică împotriva a- 
gresiunii imperialiste, pentru apărarea 
independentei și suveranității patriei, a 
ființei sale naționale.

întreaga evoluție a evenimentelor în 
Vietnam demonstrează că nici o forță din 
lume nu este în stare să înfrîngă Un po
por hotărît să-și apere dreptul sacru la o via
tă liberă, independentă și demnă, să-și fău
rească destinele potrivit voinței sale. Prin 
dîrzenia și înaltul spirit de sacrificiu 
de care a dat dovadă, poporul vietnamez 
și-a cucerit respectul și simpatia tuturor 
națiunilor lumii, s-a bucurat de un imens 
sprijin din partea țârilor socialiste, a 
forțelor iubitoare de pace de pretutindeni.

Rezultatele convorbirilor de la Paris 
învederează o dată mai mult că în zile
le noastre singura cale eficientă de solu
ționare a problemelor litigioase este ca
lea tratativelor.

Acordul încheiat la Paris reafirmă drep
turile naționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez — independența, suverani
tatea, unitatea ȘÎ integritatea teritorială a 
Vietnamului, prevede încetarea acțiuni
lor militare, retragerea totală a trupelor 
americane, restabilirea păcii în Vietnam, 
ceea ce corespunde atît intereselor popoa
relor vietnamez și american, cît si cauzei 
păcii în întreaga lume.

Ne exprimăm speranța că acordul rea
lizat va crea condiții pentru instaurarea 
unei păci trainice, pentru ca poporul viet
namez. celelalte popoare din Indochina 
să-si poată consacra forțele dezvoltării lor 
economice și sociale, să-și poată soluțio
na problemele corespunzător voinței 
hotărîrir lor. fără nici un amestec din 
fără.

Partidul Comunist Român, guvernul 
poporul nostru își reafirmă solidaritatea 
cu aspirațiile naționale ale poporului 
vietnamez și sprijinul lor internațional în 
vederea făuririi unei vieți libere și inde
pendente, pentru refacerea țârii. în opera 
de construcție socialistă, pentru reunifi- 
carea patriei.

Ne exprimăm ferma convingere că re
lațiile de prietenie șî solidaritate frățeas
că dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, vor cu
noaște o continuă dezvoltare, în intere
sul popoarelor noastre, al unității țărilor 
socialiste și a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al tuturor forțe
lor antiimperialiste. a) cauzei păcii.

Și 
a-

Și

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Parti- 
diilui Comunist Român, fl| Consiliului de 
S at. Consiliului dc Miniștri si Consiliului 
National al Frontului Unității Socialiste, al 
poporului român și al nostru personal, adre
săm Excelentelor Voastre, Comiloiulul Cen
tral al Frontului National de Eliberare, 
Consiliului Consultativ. Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și eroicei populații sud-viet- 
nameze. cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul semnării acordului de încetare a 
războiului și restabilire n oăcii in Vie», 
nam.

Salutăm cu bucurie această victorie Is
torică a poporului vietnamez, care repre
zintă un moment de semnificație deosebi
tă în lupta forțelor populare și progresis
te sud-vietnameze pentru independentă, li
bertate și pace, pentru dreptul sacru de 
a-și hotărî singure destinele potrivii pro- 
oriei voințe și aspirațiilor lor.

Evoluția evenimentelor din Vietnam ca
re au dus la semnarea acordului demons
trează că nici o forță din lume nu poate 
îngenunchea un popor hotărît să facă ori
ce sacrificiu pentru apărarea ființei sale 
naționale, a libertății și demnității lui. 
Prin eroismul și dîrzenia de care a dat do
vadă, poporul vietnamez și-a cucerit ad
mirația tuturor popoarelor lumii, bucurln- 
du-se de sprijinul lor multilateral.

Acordul semnat la Paris reafirmă drep
turile naționale fundamentale ale poporului 
vietnamez, dreptul la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze, principiul reuni- 
ficărli treptate a Vietnamului pe baza 
înțelegerii intre Nord și Sud. Prevederile 
acordului privind încetarea războiului, re
tragerea trupelor americane și restabili
rea păcii in Vietnam, corespund pe deplin 
atit intereselor poporului vietnamez, cit 
șt ale poporului american, cauzei păcii și 
destinderii internaționale.

Rezultatele convorbirilor de la Paris 
confirmă încă o dată faptul că în zilele 
noastre problemele litigioase pot " 
trebuie soluționate pe calea tratativelor, 
in conformitate cu aspirațiile legitime ale 
popoarelor.

Ne exprimăm speranța că acordul rea
lizat va crea condiții pentru instaurarea 
unei păci trainice, pentru ca poporul 
vietnamez, celelalte popoare din Indochi
na să-și poată consacra forțele dezvoltă
rii lor economice și sociale, să-și poată 
soluționa problemele corespunzător voin 
tei și hotărîriî lor. fără nici tin amestec 
din afară.

Partidul, guvernul și poporul român 
reafirmă și cu acest prilej solidaritatea 
poporul vietnamez și hotărîrea do a-i 
corda in continuare întregul sprijin 
lupta pentru făurirea unei vieți libere . 
independente in Vietnamul de Sud, pen
tru democrație și proqre*; social, Dentru 
reunificarea patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile 
de strinsă prietenie dintre Republica So
cialistă România și Republica Vietnamu
lui de Sud se vor dezvolta continuu în 
folosul popoarelor noastre, al unității for
țelor antiimperialiste, al cauzei păcii și 
progresului în lume.

fi și

iși 
cu 
a 
tn
Șl

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe președintele Băncii „The Chase 

Manhattan", David Rockefeller
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 29 ia
nuarie, pe președintele Băn
cii „The Chase Manhattan”, 
din S.U.A., David Rockefeller, 
care face o vizită In țara 
noastră.

La primire au participat

Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului 
Administrație al Băncii 
mâne de Comerț Exterior, și 
Ion Românu, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

A fost de fată Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. 
la București.

Cu acest prilej a avut loc

de
Ro

o convorbire, in cadrul căreia 
au fost abordate probleme a- 
le colaborării și cooperării 
în domeniul economic și al 
relațiilor financiar-bancare și 
au fost analizate modalități 
de dezvoltare, reciproc avan 
tajoase. a acestor relații.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

firesc, responsabil
^leaoulrosu [conespondentilon

că 
ră-
a-

te. in plină funcțiune, pul
sul inimii i se accelerează 
vrind parcă să-i spună 
ceva din persoana lui o 
mas acolo in agregatele 
celea.

I.a terminarea lucrărilor, 
in 1972, a plecat la briche
ta), adică unde se simțea 
mai mult nevoia unui om 
cu pricepere, inimos, de va
loarea lui.

întotdeauna a inceput cu 
greul. Dar experiența, con
știința datoriei și, mai ales 
convingerea că orice greuta
te poate fi învinsă, ii dau 
dreptul să afirme că și aici, 
intr-un viitor 
putea spune : 
întotdeauna

apropiat, 
am învins

POPESCU,Gheorghe 
lăcătuș — 

Preparația cărbunelui 
Coroești

uă 
ca

Dau mina cu loan Brin- 
cuși și omul se scuză că e 
cam murdar puțin de ulei 
și vaselină. Și, găsind 
cuviință că e necesară 
completare, îmi zice: . 
mai meșterit puțin pe 
vanele de închidere, pe 
supape și robineți".

— Și cum ziceți că a fost 
in noaptea aceea de 18 spre 
19 ianuarie, tovarășe 
cuși ?

In loc de răspuns, 
mă privește atent și 
surprins zice :

— Se mai intimplă...
— Dar ce s-a intimplat ?
— Păi știți cum a fost... 

Vine nevastă-mea, așa pe 
la ora zece seara și-mi spu
ne : „Nelule. s-a spart con
ducta principală 
mentează colonia 
termică". Ea este 
tă la centrală. Trebuia in
tervenit prompt. Vă dați

de 
i o 
„Am

Ia 
• Ia

firi n-

omui 
parco

care ali- 
și centrala 
manevrau-

seama că din acel moment 
caloriferele au inceput să 
se răcească, iar apa potabi
lă lipsea cu desăvirșire.

— Și ce ați făcut ?
— Am mers și l-am scu

lat pe maistrul mecanic Teo- 
doru Cobangiu și pe sudorul 
Ștefan Pantoc. Apoi ne-am 
pus toți trei pe treabă.

— S-a muncit intens toată 
noaptea după cite știu.

— Pînă la ziuă. Pe la do
uă noaptea, sudorul Pantoc 
i-a zis maistrului: „Meștere 
mă duc să ațipesc numai o 
jumătate de oră și să mă 
treziți"

S-a dus și l-am trezit pe 
la ora 3. A mers apoi mais
trul și s-a odihnit și el o o- 
ră. Erau, de fapt, și obosiți. 
Toată ziua munciseră la niș
te utilaje, iar dimineața iși 
reluau activitatea.

— Și cum, dumneavoastră 
nu ați ațipit de Ioc in noap
tea aceea ?

— Puteam face orice, dar 
asta nu Trebuia transporta
tă țeava. vana, robineții, 
trebuia ajutat sudorul. Și

Un gest cetățenesc

nu știu de ce dar simțeam 
că dimineața trebuia 
nou să fie căldură și apă 
labilă in apartamente.

— Și au fost ?
— La ora șapte a fost < 

totul. Absolut totul.
...Sint necesare citeva j 

vizări, deoarece interlocuto
rul meu nu este nici meca
nic, nici lăcătuș, ori instala
tor.' Este învățătorul de la 
Școala generală a lotului de 
construcții din Jieț.' Școala 
se află la o distanță de 20 
km de Petroșani, undeva pe 
crestele munților.

Și cind i-am spus învăță
torului că oamenii de aici 
ii apreciază gestul din noap
tea aceea, a zis:

— Cum adică ? Dacă gerul 
a crăpat niște conducte, tre
buia să ne uităm unii la al
ții ? Puteau învăța elevii in 
sălile neîncălzite ? Apoi, lo
cuim aici sute de oameni si 
fără căldură și apă nu poți 
face nimic.

din 
po-

gara

pre

Iulian IORDACHE.
lăcătuș, E. M. Livezeni
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campionatului

972 -1973Din nou e zăpadă mult ă. sus, m Paring...

0 reușită competiție de tenis de masă, dotată cu.Multescu

MMI
l ■ «wy

Pe marginea
comportării

echipei 
Jiul Petroșani 

în turul

national de fotbal

Rozsnai
și Ion Gabriel

în lotul
de tineret

al României
scopul de a verifica o 
de noi jucători, antre-

Cu 
serie 
norul federal Cornel Dră- 
gușin a convocat la Bucu
rești. pentru o reuniune de 
trei zile, lotul de tineret 
(pină la 23 ani) a! Româ
niei.

Printre cei chemați se 
afli și trei fotbaliști de la 
Jiul MVLTESCV ROZ
SNAI și ION GABRIEL. 
Mîine. la Snagov. tinâra 
reprezentativă va juca in 
compania lotului A, care se 
pregătește in vederea unui 
turneu in Spania și Fran
ța.

Sala de sport „Minerul “ 

nieft, 28 ianuarie 1973, pri
mul concurs oficial din acest 
an la tenis dc masă Ș» n« 
greșim dacă spunem că n 
fost și cel mai reușit concurs 
din ultimii ani. Organizato
rii — Cas;. pionierilor din 

i V« 
sile Nițescu ajutat de profe 
sorii Eduard GySngvosi și 
Otto Daradics — au depus 
toate eforturile pentru reuși
ta acestei competiții. In pri
mul rînd. competiția s-a bu
curat de o participare >’ăr 
văzută pină acum în Valea 
Jiului, respectiv. 104 băieți și 
30 dc fete, reprezentînd șco
lile generale nr. 1. 2. 3. 5. 6 și 
liceul din localitate și școa
la generală nr. 4 din Vul
can — majoritatea dintre a- 
cești pârtie'p-.nti fiind elevi 
ai cercului de tenis dc masă 
care funcționează pe lingă

Casa pionierilor din Lupe hi. 
Păcat că n-iiu răspuns invi
tației și celelalte școli genera
le din Vulcan, Petroșani Și 
Petri la, pentru că ar fi dat 
o notă în plus de atractivite- 
te acestui concurs ’.

Ne-a impresionat, dc ase 
menea efortul făcui de or- 
•lanizatori în ce privește ins
talarea în sala de spori a nu 
mai puțin de zece mese de 
joc, toate în stare foarte buna 
pentru concurs, scoțînd și din 
acest punct dc vedere in evi
dență faptul că o competiție 
c?e o asemenea amploare nu 
a mai avut loc niciodată în 
Valea Jiului. La acest concurs, 
dotat cu cupa ..16 Februarie 
s-au întrecut elevi și eleve 
nelegitimatc. repartizați pe 
categorii de vîrstă. iar după 
aproape patru ore de concurs 
au ieșit în evidență următo
rii jucători : Fete — clasele 
I—IV 1) Dana Pădureanu : 2)

Felicia Toader: 3) 
Dan — toate de la 
generală nr. 6; Băieț' 
lc I—IV : 1) Adrian 
Școala generală nr. 
Ionel Tăinășanu ; 3) 
Brădățcanu — ambii 
Școala generală nr. 6: Fete
— clasele V—VI: 1) .Mariana 
Tudoruț: 2) Lenuța Brădă- 
țeanu — ambele de la Școala 
generală nr. 6 ; 3) Lucia Cim- 
poeș. Liceul Lupeni : Băieți 
desele V—VI : 1. Gheorghc 
Resiga, Școala generală nr. 
5; 2X .Marcel Gelu, școala gene
rală nr. 1: 3) Gheorghe Bondoc. 
Școala generală nr. 6: Fete
— clasele VII—VIII : 1. Dra-
ghița Anghel, Școala genera
lă nr. 3 ; Silvia Scormoslei, 
Școala generală nr. 6 ; 3)
Ncli Lumpcrdeanu. Școala 
generală nr. 1 : Băieți : 1)
Ioan Csorvas: 2) Eugen Mi
ron. ambii de la Școala ge
nerală nr. 6 : 3) Alexandru

Voichița Vass. Școala generală nr. 4
Școala Vulcan. In clasamentul gene-

i, elase- ral pe echipe primul loc a
Culda. revenit Școlii generale nr 6
1 ; 2) Lupeni atît la fete cit și la
Costcl băieți.

de la Primilor trei clasați le<iu
cărți, 
cate- 
cupfi.

fost acordate diplome și 
iar primilor, la fiecare 
gorie, cîte o frumoasă

A urmat apoi concursul 
sportivilor legitimați la Școa
la sportivă Petroșani dar pre- 
zenți la întrecere au fost nu
mai sportivi din... Lupeni Și 
nu știm din ce cauză au lip
sit colegii lor din Petroșani. 
Iatâ pe primii taei clasați: 
fote 1) Silvia Savin ; 2) Vio
leta Grădinarii: 3) Catia
Văcăriuc : băieți: 1) Ilie Ro
șu ; 2) loan Scorțar : 3) Io
nel Tolaș. toti de Ia Școala 
generală nr. 3. Premii ase
mănătoare le-au fost acordate 
și acestor categorii de sportivi.

s. bAloi

POPICE Minerul Vulcan Paringul Lonea 4490—4617 p.d.
Arena de popice „Minerul" 

din Vulcan i găzduit intilni-

Analiza
activității

tea dintre e< lupă din loca-’ 
litate Minerul și Paringul Lo
nea, contind în cadrul cam
pionatului municipal pe echi
pe.

După trei jocuri, popicarii 
loneni preiau conducerea

■ diferență apreciabilă: 158
popice. In continuare, cu toa
te că doi jucători din echipe 
gazda (Petre Horhoianu și Ma
rin Dogaru) își întrec partene
rii de joc, ei nu reușesc alt
ceva decît doar să mai redu
că din handicap. Cea mai fru
moasă comportare a avut-o ju-

niorul Constantin Dobrică do 
la Paringul Lonea care, neCu’ 

-noseut- pină • acum- pe arenele 
de joc, a fost singurul jucă
tor care a totalizat 803 p.d.

Rezultatul final al intițnirii 
dintre cele doua echipe a fost 
de 4 617 la 4 490 p.d. în fa
voarea echipei din Lonea. Cei

mai buni jucători au fost Ma
rin Dogaru (782 p.d.) și Petre' 
Horhoianu (780 p.d.) de la gaz-* 
de, Constantin Dobrică (833 
p.d.), losil Haidu și Mihai Ba
logh, ambii cu 771 p.d., pentru 
oaspeți.

Socotim <xi toțU — și pe 
Iiuii.j dreptate, .ivind suficiente 
pirghii de rezistența pentru 
ii ținerea .ve lei afirm.iții 
,i anul 1972 a adus echipei 

dc fotbal Jiul Petroșani cele 
mal bune clasificări" in Ie
rarhia „socceriilui" romanesc 
din ti Hi in ele decenii șl poale 
dip Întreaga sa istorie. In e- 
difia 1971-1972 a „Cupei Ro
mâniei", Jiul, după o suită de 
succese concludente, a ajuns 
pină In finala popularei corn 
petiții a surprizelor. După ri- 
teva luni, la linele turului 
< ampionatului diviziei A. e- 
diția 1972-197.1, Jiul reușește 
marea performanța de a se 
clasa pe locul al 3-lea. -mul- 
qînd nimbul invincibilității de 
pe lirmamenUil fostelor pre
tendente la ^podiumul de o- 
noare" și lnstalindu-se autori- 
I ir in Înmiea tuturor echipe
lor provinciei. Daca „figura" 
Jiului în „Cupa României" a 
fost, in genere, tratată de pe 
pozițiile ingrate ale suspiciu
nii, performanță „cariată" in 
special după finală (datorită 
ripostei sub orice așteptări 

opuse Rapidului), cu 
altfel s-a vorbit și se 
te despre ..revelația" 
campionatului actual, 
intenția de a diminua 
cu cîteva „centime" meritele 
antrenorului Șteian Coidum 
in „construirea" actualei e- 
chipe a Jiului, ținem să spe
cificăm că, între acest loc 3. 
Pe care Se situează in prezent 
echipa din Valea Jiului, șl... 
ajungerea în finala ..Cupei 
României" a fostului ..team" 
al lui Eugen Iordache exis
tă o punte de legătură. Și 
încă una destul de trainică, in 
returul campionatului trecut, 
cind echipa trecea prin „fur
cile caudine" ale teamei de 
retrogradare, în 
nefavorabile, deci, a fost re
alizată, totuși o mare... 
truclurare concepțională 
plină malurizarc sportivă, mai 
precis in apropierea apogeu- 
lui lor, I.ibardi. Georgescu. 

Stocker, Naidin, Cotormani si 
ceilalți „veterani" ai echipei 
au ținut să dovedească, in 
„Cupa României", că nu și-au 
spus încă ullimul lor cuvînt 
in fotbal. Atunci, in fazele 
superioare ale 
șoc", a fost scuturată cu tărie 
și aruncată cit colo acea ti
morare, acea mare reținere 
care împiedica zvîcnirea

verticală, i'șirea 
mat a echipei. Meritul, repe 
tâm, aparține integral vechilor 
ombatanțl ai echipei, care au 

creat, nu cu puține elorturi. 
fundamentul marii încrederi 
in propriile pOfcențe ale Jiului 
sol fructuos pe care au fo,-î 
ulterior „construite" rezulta 
lele din toamna anului 1972. 
Venind, la începutul sez.ohu 
lui trecut, la timona cchlp< 
din Valea Jiului, antrenorul 
Ștefan Coidum a ai»
nu numai un ori
cinic marii afirmări ci 
in special, un angajament 
total la un efort ar scop bine

Nt Cele 2? de goluri au 
fost înscrise de : Rozsnai -9, 
Mulțescu - 5, Stan- 2, Sza
bados — 2, Stoian - 1, Ton
ca — 1, Naghi — 1, Cojocaru 
(Sportul studențesc) - auto
gol ;

sportive
școlare
9

in organizarea Inspecto
ratului școlar și a Consiliu- 
ui municipal pentru edu

cație fizică și sport. s-a 
desfășurat o consfătuire a 
profesorilor de sport 
întreaga Vale a Jiului.

Referatul prezentat 
tov. Iosif Costa, inspector 
școlar județean, a făcut o 
amplă analiză a lecțiilor 
de educație fizică, a activi
tăților sportive școlare, la 
sfirșitul trimestrului I 1972. 
De un real folos — s-a ară
tat — in activitatea profe
sorilor de educație fizică a 
fost noua programă de în- 
vățămînt. prin varietatea 
mijloacelor aplicabile în 
condiții materiale deosebi
te. prin probe și norme de 
control accesibile diferite
lor categorii de școli. Pro
fesorii Dan Cocor. Adrian 
Golgoțiu. Eugen Nicoarâ, 
Comei Brașoveanu. Gheor- 
ghe Pop ș.a. au reușit, în 
funcție de condițiile mate
riale ale școlilor unde pre
dau și de nivelul de pregă
tire a elevilor, să realizeze 
o activitate didactică efi
cientă. cu bogat conținut 
științific. La mulți alți pro
fesori de educație fizică a 
fost relevată o bună orien
tare In conducerea 
pentru dezvoltarea 
lor fizice de bază, 
loace specifice în 
fundamentală a 
In această direcție 
evidențiați profesorii 
dora Gurtavenco. 
Stoica. Elena Belel, 
mitru Comoiu. Nu suficient 
de bine se prezintă însă si
tuația cu pregătirea echipe
lor școlilor în vederea u- 
r.or competiții (remarcindu- 
se în acest sens doar/con
tribuția profesorilor lulia 
Pop și Mihai Golubov). In 
ce privește sportul de per
formanță. au fost remarca
te rezultatele luptătorilor, 
ale schiorilor, gimnastelor, 
atletllor și fotbaliștilor de 

Petro-
In 
în 

.ire preo- 
continua

Laureatii popularității

oarecum
Florin Conslan- 
lui Orlelecan, a 
lui Bărgăunaș ?

...Fiorin Constantin, 
vistul Științei — „magnii; 
cui zburător" — e cunoscut 
chiar ioarte cunoscut in rin 
durile iubitorilor sportului 
din Valea Jiului (Nici n-ai 
putea fi neglijat, la cel... 197 
cm înălțime al săi !). Situa
rea lui, insă, pe locul al 
3-lea. in „topul" nostru de

ipularltate. 
prins. Cum, 
lin înaintea 
Iul Dinu, a 
Da. Pentru că anul 1972 i-d 
adus studentului din anul al 
lll-lea al Facultății de mine 
a l.M.P.-ului, odată cu înche
ierea unei perioade de doi 
ani de studii cu o medie ge
nerală de pesle 8. și prime 
le Irei selecționări in echi
pa națională de rugbi.

Turneul ..naționalei" roma 
iești in Anglia, in cadrul că
ruia Florin Constantin a fă
cut numai partide bune, i-a 
adus acestuia incă un prilej 
de nebănuite satisfacții ; o 
prezumtivă selecționare in re
prezentativa Marii Britanii. în 
vederea celei mai Importante 
dispute a anului, un meci cu 
..naționala" Australiei.

vorbii, de asemenea, 
despre un meci jubiliar din
tre o selecționată a Europei 
și „Leii britanici", din caie 
să nu lipsească rugbistul pe- 
troșănean„. Florin Constan
tin. Oare, aceste atu-uri spun 
puțin ? După părerea noastră, 
sînt mai mult decit elocven
te. Să mai adăugăm că Flo
rin Constantin, după termi
narea facultății va putea 
să-și continue viața sportivă 
in Franța (a primit o ofertă 
din partea clubului R. C. 
Vichy), ca Demian, Irimescu. 
Ciobănel ș.a. — 
glorie la adresa 
mânesc... Nu.
adăugăm nimic.
stantin e... mare (și la pro
priu și la figurat). Și va ii 
și mai

un titlu de 
sportului ro- 
nu numai 
Florin Con-

totul 
vorbeș- 
lurului

Fără 
măcar

conjuncturi

res
in

„competiției-

• Tonca, Stocher, Al. 
Naghi și Mulțescu au jucat 
in toate cele 15 partide ale 
turului ;

• Puncte ciștigate acasă 
- 15 ; in deplasare - 3 ;

Q Golaveraj : 14-1 (aca
să) ; 8-18 (in deplasare) ;

• Jiul este echipa cu cei 
mai mulți debutanți in divi
zia A : Ion Gabriel, G. Stan, 
Rozsnai, Szabados și Onu- 
țan...

definit — Jiul poale și tre
buie să devină o echipă dc 
primă mărime ! — din partea 
fotbaliștilor cu vechi stagii de 
activitate... De ce ara făcut 
această divagație de Ia su
biect ? Simplu, pentru a nu se 
generaliza părerea ca prezen
ta Jiului în finala „Cupei Ro
mâniei" a fost un accident 
(reexprimată după eliminarea 
echipei lui Ștefan Coidum din 
actuala ediție a „Cupei" — 
care, intr-adevăr,
ceasta, nu jx>ate să-și găseas
că nici o explicație) și că 
doar din august 1972 favorlții 
noștrii au început sa tindă 
spre... mai sus I

de ckrta a-

Revenind la campionatul 
intern, am dori să ne expu
nem cltcvi puncte de vedere. 
.Drumul" țiului în cele 15 

etapo tip turului este cunos- 
ut. Nu vom insișta asupra 

n rioadelor de... măreție și că
dere pe care le-a străbătui 

hipa. nici asupra explicării 
..stupefiantelor" rezultate de 

i Cluj și Arad, de exemplu. 
Vom stărui doar asupra a 
«•ea re, în genere, suporterii 

Jiului nu doresc sâ priceapă: 
idlcă, de ce „feblețele" lor 
și-au permis s<i piardă, 'a 
scoruri destul de concludente, 
in deplasările celei dc a 
doua perioade a turului ? O 
singură explicație există, «lupă 
părerea noastră, și aceasta ro- 
idă in faptul că debutul (ui i<>- 
nos al Jiului în campionat Hi 
mai ales „egalul" de la Cluj 
și marea victorie de la Arad) 
i determinat, urgent, o j siho- 
ză complet nefavorabilă Jiului 
în rîndul echipelor vizitate d<« 
„băieții" noștri 
sink carevasăzicâ. 
Cupei", care acum 
locul 1 în campionat, se 
cea la Craiova, Pitești, Bu ti- 
rești, să-i punem deci la... 
punct! Și, qindindu-ne la de
cizia cu care se joacă acasă >e 
alocuri, să coroborăm această 
postură nefavorabilă cu fap
tul că Jiul, poate s-o recunoi- 
șcă oricine, e doar o echipă 
în plin proces de formare, 
care nu numai că nu poate re
zista „în picioare" în fata 
oricăror „intemperii" dar are 
in componența sa o serie’în
treagă de tineri fotbaliști la- 
lentați (Mulțescu. Rozsnai. 
Szabados. Ioan Gabriel. Stan. 
Onuțan, Făgaș, l'rmeș) căro
ra oricit ai dori, nu le poți 
cerc oricînd sa fie foarte bun., 
fără bineînțeles, a le face o... 
nedreptate. întregim imaqinea 
de ansamblu asupra compor
tării Jiului în acest tur de 
campionat — bună, mai alo
că. după toate prezumțiile va 
fi un punct de plecare spre 
marea lansare — cu o nota
re (subiectivă totuși, ca ori
ce notare) a echipierilor luf 
Coidum, de-a lungul celor 15 
etape : fon Gabriel 7 — Geor
gescu 8. TonGa 8, Stocker 9.
Naidin 7 — AL Naghi 9. Li- 
bardi 7 — Stan 6. Mulțescu 9. 
Rozsnai 8. Szabados 7. Cam

aceștia 
finaliștii 

țintesc
7.1-

B. STAICU V. TEODORESCU

lecțiilor, 
calități- 
cu mij- 

partea 
lecțiilor, 
au fost 

Teo- 
Dorel 

Du-

la Școala sportivi 
șani. Există, s-a sptr 
concluzie, multe școli 
Valea Jiului în e 
cuparea pentru 
îmbogățire in conținbt 
lecțiilor se face din plin 
simțită. Exemplul acestora 
se cere urmat de către toa
te școlile

Prof. Durei VLADISLAV

Asa da'
Starea deplorabilă in care 

se găsea, anul trecut .arena 
de popice din Lonea a con
stituit subiectul unui material 
critic apărut in această pa
gină de sport.

Cu cîteva zile în urmă am 
putut constata cu satisfacție 
că lucrurile s-au schimbat 
mult în bine, arena de popice 
fiind reamenajată complet iar 
acun* aici își desfășoară acti
vitatea secția de popice a A- 
sociațlei sportive „Paringul"

NOTA
Lonea reinscrisă 
campionului municipal, 
tr- ' convorbire cu tov. Gheor- 
ghe Cigmăianu, instructorul 
voluntar care se ocupa de 
prcgătirr-'i ecjifpei. am reținut 
faptul că toți cei 9 membri ai 
secției 
ori 
de 
ne 
a-1 
cu.
calelor din Lonea, ne-a infor
mul că, in acest an, arena 
popice va li racordată la • 
trala termică. Așa da !

Probabil că Asociația spor
tivă își amintește de vremea 
• ind secția lor de popice riva
liza cu cea de la... Jiul Petri- 
la. E șl asta ccv

antrenează de patru 
pe sâptăminfi, cu Intenția 

a se comporta cit mai bi- 
in campionat și chiar de 
cișliga. Tov. Aurel Hluș- 

<țire< torul clubului sindi-

lacă-tă, dragii mei, incet- 
incet anul 1972 s-o șters din 
căli udare... Acum, cu tăte plo
ile cu care ne-a împroșcat o 
toamnă întreagă, trăbă să re
cunoaștem c-o fost un an bun 
pintru economie; ăl puțin la 
noi in sat s-or făcut atătea 
bucate că, dacă nu vineau to
varășii de la orașe să deie o 
mină de ajutor la cules, a- 
păi de Anul nou nu umblam 
cu plugușorul la colindat, că 
umblam cu el la arat și nu 
umblam cu ..Hai. lerui. Ier" 
că umblam cu „Hai, mă Ioa
ne, să scoatem crumpenele și 
să tăiem tuleii de cucuruz*1. 
Păcat numa că anul ăsta pc 
care l-am scos 
de la curent, n-o fost tăt așa 
de bun și la răzultatele șpov- 
tive pe cum o fost Ia econo
mie. Adică, să fiu drept, bu- 
ne-or fost ele și răzultatele 
șportive, da' or fost mai mult 
in lături dezvoltate nu și o- 
b!u-n sus, așa cum ar fi tră- 
buit să fie, după cheltuielile 
pc care le face statul la ca
pitolul aista I

Bunăoară la Olimpiadă: 
după socoteala mea, cam pu
țin tri medalii de aur la o 
delegație de peste ISO persQu- 
ne, cite-am trimăs noi la 
Munchen : asla-ar veni tri- 
rneși 60 inși ca s-aducă o me
dalie care la urma urmei, să 
putea eșpedia și prin poștă, 
< u aviz de primire. Ba. da
că ne uităm bine vedem că 
noi am luat medalii de aur 
la ce ? La trintă și cu mersul 
cu luntrea, ca-Noe cu corabia, 
adică la șporturi pe care fe
ciorii noștri le cunoșteau în
că din copilărie, așa că stai 
și te-ntrebi. ce rost o mai a- 
vut să bagi în delegație ati
ta amar de șpeciliști. instruc
tori și ajutori de băgători de 
samă ? /zi medaliile de argint 
am ales bine și asta mul- 
țămită mai cu samă femei
lor care, ca și la alte olimpi
ade. s-or ținut bine și incă 
ia șporturi cu care, de regu
lă. le place la bărbați să se 
laude, așa cum o fost la să
rituri peste garduri și la az- 
• irlitul blidelor din tirnaț 
prin ogradă, la disc, așa cum 
i-o zis Țopescu. I.a sportul 
ăsta Argentina noastră 
reșpectat numele și o 
argint, de chiar am zis : ..Mă 
și părinții ei. n-or putut s-o 
boteze Aurelie.- ori Aurora, 
că atunci poate lua aur"... 
Da pintru aia. lasă că s-o ră
corit ea. la cileca zile (lupă 
olimpiadă, cind pc ștadionul 
din Constanța, o pus mina pe 
fedeul ăla. s-o inieptat odată 
și cind l-o azvirlit... să zice 
<ă ș-amu il cată „Salvama- 
rul", c-o trecut dincolo dc 
jeamandură.' Așa că la ora 
asta-i prima in lume! Da' 
cum o fost cu tri medalii de 
aur. bine-o fost, că putea fi

și mai rău... nu s-o auzit in
tr-o vreme că juriul o vrut 
să ieie înapoi medalia de aur 
a lui Berceanu, oltean el din 
Craiova de orijinc, că zice-să 
la o vizită medicală l-au gă
sit doctorii că era drogat: a- 
vea 24 de măsele, cu patru 
mai mult decit in regulament.

Mai 
fost o 
Angelo 
ra lui 
vreme, 
cu fotbaliștii că nu mai 
vlaga aia care or avut-o ! No, 
cum o fost și in meciul cu

departe: la fotbal, o 
vreme cind trupa lui 
era vestită pină-n ța- 
Chcle. dar de cită va 
nu știu ce-i de făcut 

au

nu de mult

BILANȚ
SPORTIV
Un monolog de
Zeno Turdeanu

Finlanda, las' că nici în ăl cu 
Albania, n-or fost prea jigani. 
da’ în meciul cu Finlanda, 
gindești că înainte de meci 
le-o dat doctorul Tomescu să 
beie oloi de pește și ca in loc 
să-i intărescă, i-o grețălit. că 
nu se vedea la ei nici un pic 
de dragoste de joc. Sigur, că 
la Răducanu atita de dragă 
i-o fost mingea că o luat-o-n 
brațe, s-o trintit cu ea pe 
pămint și nici in ruptul ca
pului n-o vrut să se mai des- 
părțască dc ca, pină cind ar
bitru, care bag-sama ii și 
respunzabil cu protecția mun
cii. s-o temut ca nu cumva 
Răducanu. stind prea mult 
pe pămint să se răcească la 
șele, mai ales că pe-acolo și 
cam trage jelița dinspre po
lul nord ca dinspre... Așa că 
l-o fluierat, l-o ridicat, ș-apoi 
cam de-aici o t int tăt baiul, 
('-apoi de pe locul unde a ză
cut Răducanu, unul de la fin
landezi, Virgula, o 
gea și altul Flinc, 
el și in echipa de 
Finlandei, i-o pus 
noartă! Răducanu 
se arunce, da să 
chiar atuncea l-o .
ghiul ăla care — l-o contrac
tat cit o stat pe păminîul 
rece... Da vă spui, ce-am pă
țit iu cind am făcut intiașda- 
tă un med dc rugbi la tele
vizor ; intr-o duminică, pe la 
■lui, ti dau drumul la apărat, 
văd acolo o încăierare, o '■ 
glomerafie de persoane, 
cum ii la Petroșani in 
de Aeroport — Piața Victori
ei și din grămadă numa ce

lovit min- 
care joaca 
handbal a 
punctul in 
o dat să 
vede că 
ținut jun-

o- 
așa 

•ursa

văd că sare cit colo mingea 
aia minune... am strigat io 
cătră ăia tncăierați. să n-o 
mai cate că o luat-o unu ș-o 
fugit cu ea. da, credeți, 
m-or auzit ?... Da 
vream să vă spui. Io, 
pănă atunci știem că 
mingile-s rotunde, cind 
văzut alunguieta aia am 
zut că televizorul meu 
defecțiune tehnică și am tri- 
măs după Valerie șuștăru de 
la noi din sat să vie să mi-l 
tocmească... că așa pe dinafa
ră, pe la șiroafe, să mai pri
cepe și el! Dc almintelea Va- 
lerie-i un fel de ezermeșter, 
sau cum se mai zice ..meș- 
ter-strică", apoi nu tc terne, 
că mi-o aranjat Valerie tele- 
vizorul că acuma se vedea 
mingea rotundă da in schimb 
i-o prelungit pe rugbiști ati
ta de tare c-or ieșit de 
harta televizorului, nu li 
• idea numa fluierurile de 
picioare, ca la cocostirg...

Da' să mă întorc la fotbal: 
ceva trăbă făcut că dacă nu, 
in 1974, cind să fin iară 
Munchen campionatele 
fotbal, din partea noastră ia
ră or mere numa instructori 
și specialiști și fotbaliștii și 
noi spectatorii om sta acasă 
și ne-om uita cu buza umfla
tă in televizor cum bagă go
luri Muller, Jairține-o și 
ăla care n-are bec in baie!

Ei da tăte ar fi fost bune 
și frumoase numa să fi rămas 
in custodie la București cu
pa aia lui Davis, pintru 
re s-or bătut, cu americanii 
la tenis de hotar Ilie Năsta
se și Ion Țiriac! Rău îmi pa
re după ea. mai ales că m-am 
fost înțeles cu prietenul meu 
Onisie că dacă o ciștigăm ne 
țipăm pănă la București și 
nu ne lăsăm pănă nu mân
căm batăr cite o lingură de 
camă din castronul ăla cu 
șălate... Da’ și de nu ciștigăm 
noi cupa, măcar loan Țiriac 
să-l fi putut bate pe ăla, pe 
Smith, i>e care de-atunci in 
tată noaptea il visez sub for
mă de jirafă. Că să-l fi bătut 
dacă nu s-o putut la joc. cu 
maiul ala de scuturat Iepe-, 
deele, cu atita mai mult <u 
cit și io poci să stau de măr
turie că Smith tătă vremea 
cit o ținut meciul s-o uitat la 
ion numa oinlriș și udată s-o 
și răstit la Ion cu scuturatoa- 
rea aia f Ei, că norocul lui 
Smith a fost ăla că Ion s-o 
purtat domnește, că dacă in 
locul lui Ion era să zicem 
Răducanu. ăsta ii punea lui 
Smith, halăul in cap și ii a- 
răta el ce-nseamnă pe româ
nește jer-pleu ' Da, cind o s-o 
ducă Ilie și Ion Cupa asta la 
București, să rămină la noi, 
apăi o să mă duc cu Onisie 
s-o văd și o să vă spun io 
cum arată. Da, deocamdată vă 
zic... PACE BUNA '
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BERLIN 29 (AgerpreS). 
— Cu prilejul unui concurs 
atletic de sală disputat la 
Berlin, tînara sportivă Ro
semarie Witschas " ~ 
Germană) a stabilit 
mai 
mondială 
în proba 
înălțime, 
1,91 m.

(R. D. 
cea 

bună performanța 
pe teren acoperit 

dc săritură în 
cu rezultatul de

29 (Agerpres). — 
campion european

PARIS 
Titlu) de 
la patinaj viteză masculin 
a revenit în acest an spor
tivului suedez Goran Cla- 
esson. can? a totalizat 
la multiatlon 178.237 punc
te. Pe următoarele trei lo
curi s-au situat patinatorii 
olandezi Van 
179.541 
180.797 
181,411

puncte, 
puncte 
puncte.

Helden — 
Kuipers — 

și Derkssen

YORK
- Tenismanul

29 (Ager-
ro-

NEW 
pres). - 
mân II ie Năstase a debu
tat cu succes în noul se
zon internațional, cîștigînd. 
pentru a treia oară conse
cutiv, turneul „Indoor“ de 
la Omaha (Nebraska).

In finala actualei ediții 
a concursului, Ilie Năstasc 
l-a întîlnit pe americanul 
Jimmy Connors. La scorul 
de 5—0 în primul set în fa
voarea lui Năstase, Tenis
manul american a abando
nat, acuzînd efectele unei 
întinderi musculare suferi
te în partida semifinală 
disputată rij vest-germanul 
Fassbender. Din această 
cauză, nici finala de dublu, 
in care urmau să se întâl
nească cuphirile Connors- 
Gisbert și Brown-Estep. nu 
s-a mai putut disputa.

In această situație, orga
nizatorii turneului au decis 
să ofere celor peste 3 000 
de spectatori prezenți 
tribune două partide 
monstrative. In meciul de 
simplu, desfășurat într-un 
singur set, Ion Tiriac l-a 
întrecut, la capătul 
dispute spectaculoase. 
6—5. pe Ilie Năstase. 
partida de dublu, j . 
chea Ion Tiriac (România) 
— Juan Gisbert (Spania) a 
dispus cu 6—3, 6—3 de 
cuplul american Brown — 
Estep.

în 
de-

unei 
cu 
In 

pere-

TFLFX
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După cum am mai informai 
cititorii noștri, sesiunea a 
X\ ll-.i ii Consiliului popul >i 
municipal Petroșani a aprobat 
planul tK’onopiii • social în 
profil teritorial și bugciol 
municipal pi anul 1973 pre
cum și nngajamcntol' pe car» 
colectivele întreprinderilor e- 
conomice și de prestații, ale 
instituțiilor și cetftlvnli din 
Valea Jiului, sub îndrumarea 
organelor si organizațiilor de 
partid le vor înfăptui in ca
drul marii întreceri patriotice 
ale cărei obiective, exprima
te sintetic, tiniest îmbunătăți
rea calitativă a întregii acti
vități economice. a eficienței 
in toate sectoarele do activi
tate productivă. înfrumuseța
rea și buna qospodRrire a tu
turor localjlățiliH muni- ipiului. 
Sesiunei a XVII-a a Con*-! 
liului popular muni. Ipal n dat 
o înaltă apreciere rezultatelor 
pozitive obținute In anul tre
cut în dezvoltarea continuă a 
economici municipiului și in 
domeniul edilitar-gospod ăro-c. 
a elaborat un program multi
lateral carr jalonează direcți
ile spre caro vot fi concen
trate eforturile in col de-al 
treilea an al cincinalului pro
gram sintetizat 
adoptate, in 
Consiliului popular

In acesi 
ținătoare 
le revine 
cantitatea 
să cu 
rație 
1972. Preparatorii 
să producă, paralel cu 
larea »ărbunelui destinat coc- 
sificării și consumului in ter
mocentrale. o marc cantitate 
de brichete. Cantitatea de e- 
nergie electrică ce va trebui 
furnizată de energeticienii de 
la Paroșeni. de lire și fibre ar 
tificiale, de masă lemnoasă, 
crește substanțial. Majorai: 
cantitative și calitative dc 
sarcini sint prevăzute și pen
tru industria locală și unită
țile prestatoare de servicii 
cum sînt cooperativele mește
șugărești, I.G.C, I.G.L.. auto-

in hotărîrile 
angajamentul 

municipal.
an, unităților apar- 

Centraloi cărbunelui 
sarcina de 
de cărbune

550 mii tone in
țările
ii vor

i spori 
extra- 

i ompa- 
anului 
trebui 

innobi-

(Urmare din pag. 1)

narea unui climat de disci
plină fermă in nodurile sala- 
riaților șantierului. Ne-am fră- 
mintat îndeajuns, am acționat 
cu hotărirea și cu operativi
tatea cuvenite, atunci cînd am 
constatat că circa 150 de con
structori și montori ai lotului 
Vulcan săvîrșesc lunar chiar 
peste 150 de nemotivate (!?), 
ceea ce a scăzut indicele de 
utilizare a fondului , do timp 
maxim la nivelul do șantier la 
93 la sută? Nil am îăcul tot 
ce trebuia și va trebui să ac
ționăm neîntârziat in direcția 
îmbunătățirii climatului de dis
ciplină din cadrul lotului I Se
cretarul comitetului de partid 
al șantierului, tov. Teodor Ba
laș. a accentuat că :  șeful
de Iot (n. n„ tov. ing. Nico- 
lae Gberghieșj să fie mai o- 
perativ in rezolvarea sarcini
lor. in urmărirea materializă-

semnalat 
circulației.

Astăzi, 
artistică 
telor din

sub- 
acti

pensiona- 
de virstă, 

primind 
și pensia 

de

Lectorat cultural
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RADIOEVENIMENTE

T V
Tas-

VREMEAhi-
21.30

21.45

22,00

30

12.45

LUPENI 
Cultural: Opiul și bita ; 

Muncitoresc: Robin Hood ,

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17.22. 
trecute din an — 30. 
rămase — 335.

PROGRAMUL 1 : 6,00 
/. u și actualități; 7,00 
liojurn .1 ; 8.00 Sumarul

CALENDAR

• 1840 A apărut re- 
vista ..Dacia literară” edi
tată de Mihail Koqălni' eanu 
$ ’.852 -S-a năs'TJt Ton Lu- 
ca Caragiale. riitox lași 
Im. 1912) • 1935
fost asasinat de către sigu
ranță. Ludovic Miuschi. mi
litant al mișcării muncito
rești (n. 1916) • 1933
Instaurarea dictaturii
cisle in Germania ©• 1943
— Capitularea trupelor 
tleriste la Stalingrad.

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Despre dragoste ; Re
publica : Războiul subteran . 
PETRILA: Trei din Virginia; 
LONEA — Minerul: Dragos
te și amenzi ; VUI CAN :

organizații!' 
mcrciale ctc.

Pentru acoperirea sporurilor 
di* producție prevăzute, para
lel 1 ii măsurile ce se vor lua 
in fi'-’ are ramură și unitate 
pentru reducerea costurilor și 
a cheltuielilor materiale, va
lorificarea superioară a na- 
lerîilor primo și materialelor 
imhunilățirot indicilor do fo
losire a utilajelor, a forțelor 
de muncă, a fondului de timp 
*-i întărirea disciplinei, toate

OBIECTIVE MOBILIZATOARE
PENTRU DEZVOLTAREA

ECONOMICA Șl SOCIAL
CULTURALA A MUNICIPIULUI

insumează 629

. 'ncrelizatc in sporirea pro
ductivității muncii, a venitului 
ne! și a beneficiilor, se pre
vede crearea și ounerea în 
luncțiune a unor noi capaci
tăți de producție, a noi obiec
tive social-culturale și edili- 
■jre. Valoarea lucrărilor de in
vestiții fixate pentm anul 1973 
in municipiu 
milioane lei.

Sc prevede, 
darea în 
boiangcrici 
vezeni, a motelului de la Va
lea de Pești și a telcscaunului 
Paring, modernizarea drumu
rilor Uricani — Cimpu lui 
\eag. Malcia — Jieț, Lonea — 
Cimpa. Bărbătcni — mină, pa
sajul denivelat Petroșani, con
tinuarea lucrărilor de electri- 

printre altele, 
folosință a 

de la Li-

rii tuturor măsurilor care se 
întreprind. Toți iactorii răs
punzători de pulsul normal al 
activității de la iotul Vulcan 
— și nu numai de aici — vor 
trebui să se preocupe mai in
tens. mai viu de folosirea cît 
mai rațională a forței de mun
că și a utilajelor" (s. n.) Do 
< urin I. iov. Costache Avra- 
miuc. membru a) comitetului 
de portid al șantierului, qare 
are sarcina, din partea birou
lui respectiv, să îndrume mun
ca organizației de bază de la 
lotul Vulcan, a primit o serie 
de sarcini concrete a căror 
îndeplinire e destinată să a- 
ducă > cotitură radicala spre 
bine in activitatea colectivu
lui. Secretarul organizației dq 
bază a lotului. tov. Victor 
Roncea și . eilalți comuniști il 
vor sprijini desigur. în mun
ca de zi ch zi pentru realiza
rea unor investiții cît mai e- 
ficiente. Comitetul de partid

Mu- 
Ra- 

.... ...... r ___  ___ _ pre
iei’ 9.30 Atlas cultural; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Foi
lor muzi- al din județele Ca

ras Severin și Arad; 10,30 
Școala și viața; 11.00 Bu
letin de știri ; 11.05 Minia
turi instrumentale -, 11.15
Melodii de George Grigor iu; 
11.30 Corul Rndioteleviziunii; 
12.00 Discul zilei ; 12.30 In- 
tllnire cu melodia populară 
,1 interpretul preferat ; 33,00 
Radiojurnal , 13,30 Concert 
de prinz ; 14.00 Compozito
rul sărtămlnâi ; 14,42 Folclor 
muzical păstoresc : 15,05 Ra- 
dioenrirlopr-die penru tine- 
f. t ; ’.5.40 Muzică de estra
dă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Melodii populare ; 16.35 Cin- 
tecul săptăminii ; 17,00 An
tena tineretului dezbate ; 

ficare i căii ferate, de tele
fonic Interurbană, «instrucția 
tie drumuri lornstinre ele.

Din fondurile de investiții 
de mnrillului municipal și 
îlc unităților subordonate, in 
1973, vor fi construite 1311 
apartamente, repartizate pe lo
calități, o școală cu 16 săli 
de clasă, la Petrila, cruța cu 
100 de locuri la Vulcan, ate
lierul do timplărie Livozeni. 
vor începe lucrării»* la secția 
do răcoritoare s 1.1.L. si baza 

dv producție a I.G.C., se va 
nune în luncțiune aducțiunca 
de apă Vulcan-Pclroșani. se 
vor construi 4 rezervoare de 
apă potabilă cu o capacitate 
do cite 1 500 mc la Petrila și 
Petroșani. 4.7 km canalizare 
generală, se vor efectua im
portante lucrări de regulariza
re și îndiguire a Jiului, repa
rații, modernizări do străzi și 
trotuare și alte lucrări qospo- 
dărești-edililarc. Prin contri
buția in bani și montă iiin 
partea cetățenilor, urmează a 
se realiza lucrări a căror va
loare se ridică la aproape 
1 500 000 lei. iar prin acțiuni 
volunlar-patriotice - întreți
neri de zone verzi, locuri de 
agrement, baze sportive, ate- 
lierc-școlare, terenuri do joa
că pentru copii și alte amena- 

este necesar să-și aducă 
contribuție mai consistentă, 
se preocupe ..mai intens, mai 
viu", cum se exprima iov. Ba
la*-. de organizația de bază a 
lotului Vulcan, s-o îndrume 
și s-o ajute mai concret de- 
cît a iăcnt-o pinâ in prezent.

Noua structură organizatori- 
< ă prevede divizarea in două 
a fostului lot : Vulcan-Paro- 
șeni, respectiv Bărbateni-Uri- 

3 ani."'Să sperăhi "bă acest lu- 
••enr reprezintă- un atu in plus 
pentru realizarea unei organi
zări, mai 
cii la i 
vestiții, | 
eficientă i

i rodnice a mun- 
obiectivele de in-

pentru folosirea mai 
a potențialului u-

man și tehnic de care dispu
ne lotul pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor, astfel in
cit in primul trimestru al a- 
nului să se onoreze cel pu
țin un sierl din planul 
tițiilor pc 1973.

7,2ll „Buchet de flori" 
Program muzical oferit co
lectivului de salariați de la 
uzinele „Victoria" din Că- 
lan ; 18,00 Orele serii -, 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21.25 Moment
poetic; 21,30 Bijuterii mu
zicalo ; 22,00 Radiojurnal ; 
22.30 Concert do seară ; 24.00
Buletin de știri ; 0,03-6,00
Estrada nocturnă ;

9,00 Teleșcoalâ:
10,00 Telex;
10,05 Publicitate;
10,10 Avanpremieră;
10.15 Teleenciclopedia;
11,00 Telocincmateca pentru 

copii : Jack și fasolea 
fermecată ;

12,00 Reportaj TV ; Micronii:
12.20 Cîntecc și jocuri popu

lare:
52 de inițiative in 52 de 
săptămâni;

13.00 Telejurnal:

l«i gospi 
de multe milioane lei. Adăugind 
la aceste prevederi anqap- 
•onlele unităților economice, 

ale organizațiilor comerciale, 
ale instituțiilor < ullurale. do 
invrjțămini și sănătate avem 
in față tabloul cuprinzător al 
obiectivelor mobilizatoare po 
care anul 1973 le prefigurează 
pentru municipiul nostru. la 
înfăptuirea cărora sfhtom che
mați să contribuim activ. . u 
pasiune, inițiativă și respon*- i- 
billtato toți cei ce*l locuim.

Traducerea în viața a sarci
nilor do plan și a angajamen
telor unităților economice și a 
color cdililaro-gospodrircști din 
fiecare localitate, solicită din 
partea comitetelor executive 
ale consiliilor populare orășe
nești și comunale, comitetelor 
oamenilor muncii, organizați
ilor do sindicat și U.T.C., a co
mitetelor celâțenoșii și a dc- 
puiuților, o vastă muncă de 
mobilizare și organizare a co
lectivelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, a acțiunilor 
cetățenilor. In cel mai scurt 
limp, producția planificată și 
angajamentele vor trebui de
falcate pe secții, ateliere, șan
tiere și formații de lucru, ast
fel ca fiecare salariat să știe cc 
are de făcut și să-și realizeze 
ritmic, cantitativ și calitativ, 
sarcinile ce-i revin.

In localități, pentru a obți
ne rezultatele preconizate in 
domeniul gospodăririi și înfru
musețării, este necesar să se 
amplifice formele de legătură 
ale dcpulatilor cu cetățenii, de 
mobilizare 
ccslora în 
firme mai 
rea dintre 
masă și obștești, iar întreprin
derile să-și aducă mai activ 
aportul pentru asigurarea pro 
miselor ca toate orașele și co
munele municipiului să poată 
aspira cu mîndrie la titlul rin 
localitate fruntașă.

Actuala serie de ingineri T. SPATARU

Răspundem
celor ce
ne scriu

o 
să

și coordonare 
acțiuni, să se 
pregnant colabora- 

organizațiile de

• IOAN FURDUI ȘI 
REMIE HIRȘAN — LUPENI. 
PAVEL CRIȘAN — PETRO 
ȘANI :

Anunțuri de natura celor 
trimise de dv. redacției cum 
sini: pierderi do legitimații, 
scrisori de mulțumire, ce
reri sau oferte de serviciu 

' iș.a. pot fi date publicității 
numai după ce, odată cu 
prezentarea textului, se a- 
< hită la administrația ziaru
lui costul anunțului cores 
punzător tarifului de mică 
publicitate.

• L. R. LUPENI :
Legea nr. 27/1966 (republi

cată) prevede că 
rii, pentru limită 
pol fi angajați — 
pe lingă salariu 
integrală cu contract 
muncă pe durată determina
tă de pînă la I luni in 
i ursul unui an calendaristic.

La întrebarea dacă puteți 
ocupa un serviciu „fără e- 
fort“, răspunsul este că a- 
<-easta depinde de cerințele 
și solicitările postului, na
tura serviciului pe care în
treprinderea dorește a-1 com
pleta prin angajarea dv.

• gheorghe nâsta 
SF. MARIA OPRIȘ, FLORI
AN BEJAN ȘI AUREI IA 
CISM1IEANU. elevi, liceul 
Uricani :

Mult»' corespondențe pe 
una și aceeași temă lelul 
cum a fost sărbătorită ziua 

e 24 ianuarie lu Casa do 
ultură Uricani - au sosi", 
u întîrziere. Bine ar fi ca 

de la corespondenți, sub 
conducerea și controlul or 
ganizației U.T.C. și conduce
rii școlii, să primim, opera
tiv, la redacție aspecte din 
viațq liceului, munca organi
zației U.T.C., acțiuni ale ti
neretului școlar pe 
obștesc ș.a.

338 502 lei.

pentru lucrătorii din a- I) 0 0 X
gricultură: 11) 

un
0 
q

0 X
17,30 Curs de limba rusă — ui)

IV) 1 1 X
Lecția a 38-a; V) 0 0 X

18,00 Telex; vi) 2 0 1
18,05 Publicitate; VII) 0 0 X
18,10 Tehnfc-club: VIII) 0 1 2
18,35 Panoramic științific: IX) 0 0 X
19.10 Tragerea dc amortizare X) 

XI)
0 0 

0
X
1

A.D.A.S.: XII) 1 0 1
19,20 1 001 dc seri; XIII) 0 1 2
19.30 Telejurnal; Fond dc premii
20.00 Reflector;
20.10 Seară de teatru : „Ac

cidentul
Interpretul săptămînii 

Doina Baden;
Poșta TV — Schema de 
program pe anul 1973: 

24 dc ore — Contraste 
în lumea capitalului;
Handbal masculin : U- 
niversitatea București 
— Politehnica Timișoa
ra (repriza a II-a).

PROMOTE JUBILIARA
bsolvirea este un cu- 
vint care acoperă un 
eveniment de răscruce 

in viața tinărului. Fie că e 
vorba de un copil care se 
desparte de clasele mici, fie 
că e vorba de un tinâr care 
se desprinde de anii sluden- 
ției, absolvirea este un mo
ment ce cuprinde in sine e- 
moția trecerii intr-o activi
tate superioară. Pentru proas
peții absolvenți ai Institutului 
de mine din Petroșani aces
tui moment i se mai adaugă 
o nouă mare semnificație - 
ei sint promoția jubiliară de 
specialiști in minerit care co
boară de pe colina institutu
lui pentru a se integra in 
producție, pentru a o ferti
liza cu pregătirea lor științi
fică și tehnică.

In aceste zile, in sălile, pe 
culoarele institutului febra 
specifică sesiunilor studen
țești este prezentă și con
tagioasă. In perioada exa
menelor viața studenților are 
un ritm mai alert, alături de 
cei din anii mai mari se re
cunosc 
țările celor din primul an... 

Absolvenții, in fiecare an, 
dau o notă deosebită 
cestei atmosfere de intensă
viață intelectuală, li întilnești 
cu multă dificultate pentru 
că se retrag in liniștea bi-

cu ușurință frămin-

a-

Brigada artistică
în activitate

la ora 17, brigau 
a clubului sindica 
Lonea se reîntâlneș

te cu tinerii 
citoresc din 
tru ei va fi 
spectacol cu 
dă ..Te văd, 
rat din aspectele 
exploatării miniere.

< ăminului mun 
localitate. Pen 
prezentat un 

textul de briqa- 
te văd”, inspi- 

activității

Din partea departamentului 
transporturilor

Departamentul transporturi
lor navale și rutiere aduce 
la cunoștință, că in cursul zi
lei de luni, în pofida înrău
tățirii bruște a vremii — nin
sori abundente, îngheț și for
mare de polei — circulați.' 
autovehiculelor nu a fost în
treruptă pe niciunul din dru
murile naționale. Pentru des
fășurarea • în condiții normale 
a traficului rutier, încă din 
timpul nopții de duminică 
spre luni, pc șosele au patru
lat continuu, pentru evitarea 
înzăpezirii, sute de mașini și 
utilaje.

De remarcat că pe șosele 
care traversează Carnații O

PRONOSPORT
Rezultatele concursului Pro- 

nr. -1 din 28 ianuarie

Maximele : Petroșani — 1 
grad ; Paring — 5 grade ;

Minimele • Petroșani - 
grade; Paring —10 grade.

Stratul de zăpadă la 
ring: 12 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea răminc 
închisă cu cerul mai mult a- 
coperit. Temporar ninsoare 
slaba. Vint slab din sud. 

bhotecii sau in tihna locurilor 
retrase pentru a re pregăti in 
vederea susținerii ultimelor e- 
xamene ale vieții lor sluden- 
lețti. Odată cu absolvirea, mo
ment sărbătoresc in viața ori
cărei instituții de mvnțâmint 
superior, sporesc grijile, imagi
nația și gindirea in perspecti
vă se intensifică - proiectul de 
diplomă, viitorul loc de muncă...

In al 25-leo an de existență 
din sălile si amfiteatrele, din 
laboratoarele Institutului de 
mine din Petroșani se îndreap
tă spre industria extractivă 177 
de ingineri și 118 subingineri. 
loan Daj, Lucia Manițiu, Lazâr 
Tanczel, loan Pop, Grigore Ca
lotă, loan Nebunu, Puiu Con
stantin, Ferdinand Gajler, sini 
doar cițiva dintre inginerii mi
neri, electromecanici, topografi 
sau preparatori care trăiesc in 
acest timp ultimele zile ale 
studenției.

O discuție cu cițiva dintre 
ei se orientează de la incepul 
spre viitor, imprimind o acută 
responsabilitate socială și profe 
sională. Fiecare pornește înari
pat de convingerea că in Va
lea Jiului, Baia Mare, Motru 
sau oricare altă localitate tre
buie să-și valorifice cu maximă 
eficiență, cele învățate in ore
le de curs, laborator sau prac-

AGLNDÂ CULTURALĂ
Simpozion

In sala mică a Casei a» 
■ultură din Uricani are lot 

astăzi, la ora 17, un simpozi
on cu tema ..Documentele de 
partid și de stat, un sprijin 
concret al activității noas 
tre“. Participants iși propui* 
să analizeze modalității' 
practice prin care activity 
tea, diferențiată pe domenii 
este susceptibilă de îmbuna- 

ricntelj și Meridionali, prin 
tre care Bicaz — Gheorghicni. 
Bacău— Tg. Secuiesc*, 
deal — Brașov, Rm.

- Sibiu și Petroșani 
fiu. nu s-a 
perturbare a

are
ne

si subingineri consider cd 
o pregătire complexă care 
mulțumește pe noi - ne mărtu
risea tovarășul prof. dr. ing. 
Iile Comtantinescu, prorector 
al I.M.P. Practico in producție, 
efectuată in mod acti* la di
ferite locuri de muncă alo ex- 
nloafărilor miniere, a însemnat 
uenfru ei un mijloc pentru a- 
plicarea cunoștințelor științifice 
si tehnice. O parte dintre stu- 
denți a participat cu bune re
zultate la sesiunile cercurilor 
științifice studențești, in fiecare 
an, iar alții au fost înglobați in 
colectivele de cercetare olc ca
tedrelor sau la S.C.S.M, Petro
șani. Trebuie să precizez că 
temele de proiect, sini izvorile 
din necesitățile producției că
rora absolvenții noștri Ir 
oferă soluții științifice adec
vate cure să ducă la imbună 
lățirea vieții economice.

Momentele festivităților 
absolvire s-ou incheiat, o 
mosferă de tensiune și emoții 
este prezenta la Institutul de 
mine din Petroșani care, in a- 
nul jubiliar, adaugă lungii liste 
de ingineri și subingineri incă 
aproape 300 de tineri care iși 
vor aduce contribuția la pro
gresul industriei extractive ro
mânești.

de 
ai-

tățiri in lumina documente
lor de partid.

Munca politică do masă, o 
uiectivele, formele, metode
le și mijloacele adecvate a- 
cestui scop formează 
stanța lectoratului cu 
viștii culturali din Valea Ji 
ului care are loc astăzi, la 
ora 17, in sala mică a Casei 
de cultură din Petroșani.

MICA PUBLICITATE
VIND avantajos loc de casă și material de construcții 

în Aninoasa, 23 August — 15. Huszerl.
PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Lăcătușu 

Dumitru, eliberată de E.M Lupeni. O declar nulă.
PIERDUT carnet C.A.R nr. 71. pe numele Grancea A- 

tanasie, eliberat de casa de ajutor reciproc a pensionarilor. 
O declar nulă.

„Mină
lungă...“

aplicaro 
limentar 
din 
mul

După >i , „drogat" 
cu o marc cantitate de al
cool, Gheorglio Condor, din 
Vulcan a dorit să-și facă 
și o rezervă din această li
coare dar fără să-l coste ni- 
mic. Planul și l-a pus 

j |a magazinul 
cu autoservire 

oraș, A întins o- 
o mină... lungă 

spre tejgheaua cu băutor/ 
să-și ia liniștit rezerva, ne- 
observînd însă... casieria. 
Dar el a fost observat de 
personalul unității care a 
anunțat organul do miliție.

Aceasta nu este prima is
pravă a sa. In 1970 a înce
put seria lor, în urma căro
ra... a purtat șapte luni hai
ne vărgate. Atunci a fost 
grațiat; Nu s-a potolit omu?. 
Acum Gh. G. trebuie să se 
familiarizeze cu noua „casă‘! 
unde va rămâne 13 luni.

in 
a*

Nu tinerețea
V

e de vină...
Deși recidivist, deși a fost 

eliberat condițional 
detențiune cu 
în urmă. cu

din 
cîțiva ani 
3 ani, 3 

luni și 19 zile, mai devre
me, Vasile Olah din Lupeni, 
fost salariat al Fabricii de 
pline, a uitat totul și cind 
..norocul" i-a „surîs“ nu l-a 
lăsat să treacă...... Norocul0
fiind ceasul lui E. P.r care 
dormea în sala de așteptare 
a gării din Lupeni. și pe 
care i l-a sustras.

Acum, pentru că prima 
dată nu s-a tămăduit, va =>- 
vea timp — un an plus res
tanța (total patru ani, 3 luni 
și 19 zile) — să mediteze la 
propriile greșeli, mai ales 
că la cei 37 do ani ai săi 
nu se poate spune că tine
rețea e de vină...

A cincea
oara

Din cei 25 de ani, virsu 
sa. Petru Zsiros din Vulcan 
fără ocupație, mulți i-a pe 
trecut la închisoare un
de s-a întors după scurte 
pauze patru-obi '(6 luni, 
un an. doi ani/ trei ani).

In mai 1971 a fost, din nou 
liber, dar se vede că nu-i 
priește alt domiciliu deoa
rece în august (același an 
a luat-o de la capăt înscri
ind în scurt timp pe „agen
da lui de isprăvi" — cinci 
furturi. Susnumitul nu era 
cine știe ce pretențios; se 
mulțumea cu motociclete, 
motorete, obiecte de îmbră
căminte, iar pină la urmă, 
din aceeași pasiune s-a dat 
și la găini...

A cincea condamnare, de 
patru ani, il va readuce pe 
Z. P. la o viață cinstită ?

Nicolac GHERGHIN. 
judecător
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lonvoiom preyainuare
Helsinki

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
I /

HELSINKI
trimisul special, Dumitru Ți
nu In ședința de luni, din 
cadrul 'nsultărilor multila- 
•craie dc la Helsinki privind 
precâtire.i nnferintei gene
ra l-europene, au luat cu
vin tul reprezentanții Elveției. 
Va* .'anului. U.RSS.. Belgiei. 
României. Ciprului. Spaniei. 
Suediei. Maltei. care s-au 
referit la catalogul propune
rilor oficiale ale statelor par
ticipante. pregătit de delega
ția elvețiană. Luindu-se ca 
bază de lucru acest docu
ment. s-a trecut la dezbateri

la or
can fe- 
$i co-

de cu-

ui.

asupra primului punct 
("mea de zi a viitoarei 
rinte pentru securitate 
operare in Europa.

Totodată, in luările
vint, numeroși delegați, prin- 
tre care și reprezentantul Ro
mâniei. subliniind câ pacea 
este indivizibilă, au salutat 
semnarea acordului cu privire 
la incetarea focului și resta
bilirea păcii în Vietnam 
au exprimat speranța efi 
plicarea in viață a acestui 
cord va avea o înrîurirc i 
zitivă asupra păcii și securi
tății in întreaga lume.

i a- 
po-

V

v\

Comunicatul Direcției
Centrale de Statistică

a U.R.S.S.

so

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Direcția Centrală de Statis
tica a U.R.S.S. a dat publi
cității comunicatul privind 
realizările economice și
cial-culturaie ale Uniunii So
vietice pe anul 1972.

Comunicatul relevă că spo 
rui de producție industriale a 
fost, in comparație cu anul 
1971. de 6.5 la sută, volumul 
total al 
frîndu-se valoric la peste 424 
miliarde ruble. In ritm rapid 
s-au dezvoltat electroenerge- 
tica. industriile chimică și pe
trochimică, construcțiile de 
mașini și alte ramuri. A spo
rit. de asemenea, considerabil 
producția de bunuri de larg 
consum.

Comunicatul arată, totoda
tă. câ. în anul trecut, din

acestei producții ci-

cauza condițiilor meteorolo
gice. culturile agricole au a- 
vut de suferit pc vaste supra
fețe. dar câ. datorită măsuri
lor inițiate de P.C.U.S. și gu
vernul sovietic, au putut fi 
atenuate urmările negative ale 
timpului nefavorabil, recolta 
fiind strinsă cu cele mai mici 
pierderi posibile.

Venitul național al U.R.S.S. 
a sporit. în 1972. cu 11 mi
liarde ruble. Creșterea pro
ductivității muncii a asigurat 
peste 80 la sută din sporul 
producției industriale și circa 
75 la sută din sporul venitu
lui național.

La 1 ianuarie 1973. popu
lația Uniunii Sovietice era 
de aproximativ 248 600 000 
oameni.

Verdictul în procesul intentat unor cadre
și militanți ai P.C din Grecia (interior)

O' B L
I E T N A M

După semnarea și intrarea
in vigoare a acordului privind incetarea

rărbiiiului și restabilirea păcii
Un apel al C.C. al Frontului Național 
de Eliberare și al G.R.P. al Republicii

Vietnamului de Sud

0

R.P. POLONA, „Polnar — Plaso" este unul dintre cele 
mai cunoscute complexe industriale din R.P. Polonă. Reu
nind 
unelte și unelte pentru munca plastică. 
Wlochy — in apropiere dc 
bun renume și peste hotare 
ductivități a produselor .sale 
operare cu Colegiul Tehnic 
de construcție a preselor și 
muncă plastică din Poznan.

I nul dintre ultimele produse realizate la fabrica de 
la Wlochy. este presa automalică ,,PAD-63" premială la Tir- 
gul internațional de la Poznan cu premiul .Campion al 
tehnologici*1.

IN FOTO: Prese destinate exportului, la secția de 
asamblare.

numeroase întreprinderi de construcții de mașini — 
complexul dc la 

Varșovia — și-a ciștigat un 
datorită înaltei calități și pro- 
pc care le realizează in co- 
din Varșovia, Biroul central 
ciocanelor și cu Institutul de

i

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB

ATENA 29 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Cimpeanu, 
transmite: Luni după-amia- 
ză, a fost pronunțat verdictul 
in procesul intentat unor ca
dre Și militanți ai Partidului 
"omunist din Grecia (inte- 

or), desfășurat timp de o 
y.âmină la Curtea de a- 

oe din Atena. Haralambos 
Dracopoulos, 
.teral al 
ati

secretar
Biroului

ge- 
po- 

al C.C. al P.C. din Gre- 
. interior), a fost condam

nat la închisoare pe 12 ani 
si patru luni. Dimitrios Part- 
salidis. membru al secretaria
tului Biroului politic al C.C. 
al P.C. din Grecia (interior), 
la 12 ani și două luni. As- 
pasia Papathanasopoulous . și 
Gherasimos Antoaiu au fost

ca- 
din

condamnați la detențiune pe 
o perioadă de trei ani și, res
pectiv. doi ani. Pentru alte 
patru persoane au fost pro
nunțate sentințe de comdam- 
nare la închisoare între un 
an și șase luni. Nouă persoa
ne au fost achitate din lipsă 
de probe.

După cum este știut, 
drele implicate ale P.C.
Grecia (interior) au fost acu
zate, în baza legislației în 
vigoare, de crearea de orga
nizații ale partidului în di
ferite orașe ale Greciei, tipă
rirea și difuzarea de ziare și 
reviste ilegale, atragerea de 
noi membri în partid, orga- 
niza,rea-de -acțiuni pentru 
susținerea financiară a parti
dului.

VIETNAMUL DE SUD 29 
(Agerpres). — Agenția de pre
să „Eliberarea" a dat publi
cității un apel al Comitetului 
Central al Frontului Națio
nal d. Eliberare din Vietna
mul de Sud și al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud. adresat tuturor compa- 
trioților și combatanților din 
Vietnamul de Sud. în legătură 
cu semnarea Acordului pri
vind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

In apel se arată că semna
rea Acordului este o victo
rie « poporului vietnamez în 
lupta sa îndelungată, a tu
turor națiunilor iubitoare de 
libertate, a întregii 
progresiste, inclusiv 
rului american.

In prezent, sarcina 
lui din Vietnamul de 
să acționeze în spiritul 
țelegerii naționale, al unirii 
întregului popor, să mențină 
ferm pacea și să asigure o 
adevărată independență și su
veranitate, exercitarea liber
tăților democratice, să 
bunătățeasca condițiile 
trai, să construiască un Viet- 
narh de Sud pașnic, indepen
dent. democratic și prosper 
și să avanseze către reunifi- 
carea pașnică a patriei. în
deplinirea acestor deziderate 
reprezintă aspirația tuturor 
păturilor populației sud-viet- 
nameze — se arată în apel.

Frontul Național de Elibe-

omeniri 
a popo-

poporu- 
sud este 

în-

îm-
de

Sosirea la Saigon a

rare Și Guvernul 
nar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud declară 
solemn că, în ceea ce îi pri
vește, vor respecta cu stric
tețe și vor aplica in între
gime prevederile Acordului.

In continuare, Apelul su
bliniază că F.N.L. și G.R.P. al 
R.V.S. sint gata să colaboreze 
cu toate persoanele, indife
rent de trecutul lor, în cazul 
cînd acestea militează 
tru pace, independentă 
î n ț el eg e re n aț i onal ă.

Adresîndu-se propriilor 
combatanți, apelul le cere să 
apere prevederile acordului, 
să aplice ordinul de încetare 
a focului. Adresîndu-se mili
tarilor armatei administrației 
de la Saigon, apelul sublinia
ză că pacea este o victorie 
comună și că lor le revine, de 
asemenea, sarcina de a o 
menține, eolaborind cu luptă
torii forțelor de eliberare și 
evitind orice conflicte regre
tabile.

.In aceste momente impor
tante ale istoriei noastre na
ționale, G.R.P. al R.V.S. nă
dăjduiește că administrația de 
la Saigon va pune interesele 
patriei mai presus de orice, 
va întîmpina favorabil cere
rile tuturor straturilor popo
rului nostru și va forma grab
nic, prin consultări sincere, 
un Consiliu Național al re
concilierii și înțelegerii na
ționale, alcătuit din trei părți 
egale Ia toate nivelurile,

Comisiei internaționale

Revoluțio- 
Republicii

pen-
Și

pentru 
rea cît 
alegeri „ 
libere și democratice, 
tru ca poporul vietnamez să 
poată decide în niod liber re
gimul său politic.

G.R.P. al R.V.S., unicul re
prezentant autentic al popo
rului sud-vietnamez, declară 
că va menține și va dezvolta 
relațiile prietenești cu toate 
țările care au relații cu Re
publica Vietnamului de Sud 
și se declară gata să stabi
lească relații diplomatice cu 
toate celelalte țări, pe baza 
principiilor independenței, su
veranității, egalității și avan
tajului reciproc.

a se ajunge la ține- 
mai grabnică a unor 
generale cu adevărat 

pen-

Q Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a părăsit du
minică Washingtonul, ple- 
cind intr-un turneu în sud-estul 
Asiei, cu escale la Saigon, 
Pnom Penh, Bagkok, Vientia
ne, Singapore, Djakarta și 
Kuala Lumpur, informează a- 
genția United Press Internatio
nal. Secretarul de presă al 
vicepreședintelui, Marsh
Thompson, a declarat că Spi
ro Agnew urmează să aborde
ze, în discuțiile ce le va a- 
vea, aspecte ale relațiilor 
S.U.A. cu Asia de sud-est 
după încetarea războiului din 
Vietnam.

t

Ui rașort privind incidentele
studențești din Egipt

pentru supraveghere și control

p*

9

rt

lui egiptean al apărării, Ah
med Ismail, în funcția de 
comandant-șef al forțelor ar
mate egiptene, siriene și ior- 
daniene informează agenția 
M.E.N.

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Secretariatul Uniunii Socia
liste Arabe a prezentat pre
ședintelui Egiptului, Anwar 
Sada*, un raport conținînd 
punctul său de vedere cu 
privire ia recentele incidente 
studențești, scrie ziarul 
Ahram1*, reluat de 
M E.N. Raportul se 
trează asupra aspectelor 
"*ire si subliniază existența

A1 
agenția 
concen- 

po-

in universități a unui vid po
litic „pe care unitățile Uniu
nii Socialiste Arabe și 
Uniunilor studențești nu 
reușit să-1 umple*1.

Secretariatul
U.S.A, lansează un apel 
tru unificarea 
care se ocupă de student! și 
de activitate politică în rîn- 
dul acestora.

SAIGON 29 (Agerpres). — 
La Saigon au sosit membrii 
Comisiei internaționale pen
tru supraveghere și. control 
— reprezentanți ai Poloniei, 
Ungariei, Canadei și Indone-

ziei. In cadrul unei 
desfășurate la 29 
aceștia au examinat 
tea viitoare a
relatează agenția T.A.S.S.

întruniri 
ianuarie, 
activita-

Comisiei —

ale 
au

al 
pen

organ izațiil or

general

Erupția vulcanului Helgafells 
continuă cu intensitate

Declarația

@ In capitala Republicii 
Democratice Populare a Ye
menului a început prima reu
niune a Comisiei constituțio
nale interyemenite. Alcătuită 
din 32 dc membri (cite 16 
de fiecare parte), comisia a 
fost formată in baza acordu
lui de la Tripoli asupra uni
ficării R.D.P. a Yemenului și 
R. A. Yemen și are ca sar
cină elaborarea constituției 
noului stat.

legație chiliană, condusă 
Clodomiro Almeyda, 
trul afacerilor externe, 
formează agenția China

de 
minis- 

in- 
Nouă.

© Alfredo Vasquez Carri- 
zosa, ministrul relațiilor ex
terne din Columbia, și-a în
cheiat vizita pe care a între
prins-o la Lima, la invitația 
guvernului peruan. După cum 
informează agenția Prcnsa La
tina, șeful diplomației colum
biene. a examinat. împreună 
cu oficialități ale țării gazda, 
posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor de cooperare bilate
rală.

(Ager-
— Situația se agra- 
tot mai mult in in- 
islandeză Heymaey. 
erupția vulcanului

reprezentantului
delegației G.R.P.

cuvînt 
zambian a a- 
persoane au 
alte opt răni- 
a exploziei u-

© Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, și ~ 
Nouth, primul ministru 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, au 
avut, luni, o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, Clodomi
ro Almeyda. aflat în vizită în 
R.P. Chineză, informează a- 
genția China Nouă.

Penn 
al

ROMA 29 (Agerpres). — 
In cursul unui raid efec
tuat dc poliția din Torino, 
fntr-o locuință din apropie
rea orașului, au fost des
coperite 258 de lucrări 
unor pictori moderni, 
tre care Salvador uan, 
Pablo Picasso, Renato Gut- 
tuso. Lucrările găsite 
estimate 
milioane

ale 
prin- 
Dali,

la suma de 
dolari.

sint
1.7

★

29 (Agerpreș).HAGA
In ziua în care împlinea 
106 ani, doamna Johanna 
Leewenburg-Notdijk, cea 
mai vîrstnică femeie din 
Olanda, a avut surpriza ca 
printre felicitările primite 
să găsească și o invitație 
în care municipalitatea o- 
rașului Rotterdam solicita 
părinților ei să-și înscrie 
fiica la școala comunală 
cea mai apropiată. Era vor
ba de o eroare administra
tivă care a dus la confun
darea anului 1967 cu 1867.

REYKJAVIK 29
pres), 
vează 
sula 
unde 
Helgafells continuă cu ace
eași intensitate — transmi
te agenția France Presse. 
In plus, o furtună, care ar 
putea contribui la declan
șarea de incendii, și-a făcu’ 
apariția Pe țărmurile arhi
pelagului Vestmanna.

Deocamdată, lava nu a 
ajuns la orașuJ-port Vest- 
manneyjar dar cenușa și 
tuful vulcanic formează 
straturi negre din ce în ce 
mai groase pe străzi și pc 
acoperișurile caselor. Mul
te din aceste clădiri. între 
care și cel mai important 
magazin din insulă. s-au

prăbușit duminică. Ame
nințarea ca orașul să fie a- 
coperit complet de cenușa 
vulcanică 
din ce in

Potrivit 
guvernul 
nează un 
speciale asupra 
lor de pește, pentru a veni 
in ajutorul celor aproxima
tiv 6 000 de persoane care 
s-au refugiat din Insula 
Heymaey. Duminică, in ca
drul unei reuniuni, care a 
durat toată ziua, guvernul 
a examinat, de asemenea. 
un proiect de impozit ge
neral extraordinar Și pro
blema creării unor ampla
samente pentru adăpostirea 
refugiaților.

sau de lavă este 
ce mai mare, 
agenției citate, 
islandez exami- 
proiect de taxe 

exporturi-

PARIS 29 (Agerpres). — 
Referindu-se, intr-o declara
ție de presă făcută la Paris, 
la discursul rostit de condu
cătorul regimului saigonez 
Nguyen Van Thieu, în 28 ia
nuarie a.c.. Li Van Sau, re
prezentant al delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui c’e Sud la convorbirile de 
la Paris în problema Vietna
mului, a relevat că. -intr-un 
moment în care poporul viet
namez și toate popoarele lu
mii își exprimă satisfacția fa
ță c’e semnarea Acordului dc 
la Paris privind Vietnamul, 
șeful administrației de la Sai
gon, Nguyen Van Thieu, ,.a

repetat denaturările adevăru
lui și amenințările la adresa 
forțelor revoluționare și a 
persoanelor care militează 
pentru pace, independență și 
înțelegere națională*1.

In continuare, Li Van Sau 
a arătat că discursul lui Thieu 
arată că acesta ..tot nu doreș
te încă o pace bazată pe în
țelegere națională". Poziția 
lui Nguyen Van Thieu — a 
spus reprezentantul delega
ției G.R.P. al R.V.S. — „con
travine celor rnai fierbinți 
năzuințe ale populației sud- 
vietnameze și nu contribuie 
la crearea unei atmosfere fa- 
vorobile pentru înfăptuirea 
Acordului recent semnat1*.

@ Un purtător de 
al guvernului 
nunțat că trei 
fost ucise, iar 
te, ca urmare
nei mine plantate de trupe
le rhodesiene pe malul zam
bian al fluviului Zambezi — 
transmit agențiile Associated 
Press Și France Press.

Luni, a avut loc. Ia Pe
kin, o întrunire a Comisiei 
mixte comerciale chino-chi- 
liene, la care au luat parte 
o delegație chineză, condusă 
de Pai Sian-kuo, ministrul 
comerțului exterior, și o de-

@ In Senegal au avut loc, 
duminică, alegeri preziden
țiale și pentru desemnarea 
celor 100 de membri ai Adu
nării Naționale. Pentru func
ția de șef al statului a can
didat. in baza unei hotăriri a 
Uniunii Progresiste Senegale- 
ze. actualul președinte al ță
rii, Leopold Sedar Senghor. 
Pe listele de deputați pentru 
Adunarea Națională au fost 
înscriși, de asemenea, membri 
ai Uniunii Progresiste Sene- 
galeze, partidul de guvemă- 
mint.

© Reuniunea miniștrilor 
de externe Și a șefilor c'e 
stat major din țările arabe — 
Consiliul arab al apărării — 
a hotărî! numirea ministru-

A ÎNCEPUT retragerea militarilor 
AMERICANI

VIETNAMUL DE SUD 29 
(Agerpres). — Agenția Asso
ciated Press informează, din 
Saigon, că Statele Unite au

inceput, duminică, retragerea 
celor 23 000 de militari care 
se mai află încă în Vietna
mul de sud.

„CRIZĂ

După corn informează 
agențiile Associated Press și 
France Presse, în perioada 
scursă după intrarea in vigoa
re a Acordului privind în
cetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam, pes
te 100 de avioane militare a- 
mericane. inclusiv bombar
diere ,.B-52“, cu baza în Tai- 
landa, au bombardat unele 
zone din Laos și Cambodgia.

Comunicatul dat publi
cității la Pretoria în legătură 
cu moartea a șase „polițiști*1 
sud-africani, în cursul unor 
lupte cu patrioți Zimbabwe, 
reprezintă o recunoaștere . o- 
ficială a faptului că unități 
militare ale Africii de sud au 
fost dislocate în Rhodesia 
pentru a acționa împotriva 
forțelor patriotice rhodesiene. 
a arătat un purtător de cu- 
vînt al guvernului zambian. 
Purtătorul de cuvînt a preci
zat că „(polițiștii11 respectivi 
fac parte din cei 4 000 de sol
dați și ofițeri din Africa de 
sud, care au fost trimiși în 
Rhodesia pentru a sprijini gu
vernul Smith.

BRUXELLES 29 (Ager
pres) — Rezultatele cam
paniei antidrog desfășura
te în cursul anului 1972 de 
poliția belgiană s-au con
cretizat în confiscarea a 
217 kilograme de hașiș. 28 ki
lograme de marijuana. 12 
kilograme dc opiu, precum 
și importante cantități de 
hașiș lichid, foarte concen
trat. De asemenea, au fost 
sechestrate o serie de pro
duse halucinegcne, printre 
care 814 doze de L.S.D. și 
au fost descoperite, numai 
la Bruxelles, peste 20 de 
puncte de legătură între 
traficanții de droguri.

Au fost arestate 676 per
soane, față de 309 în anul 
precedent, dintre care 545 
au fost deferite parchetu
lui, iar 441 se află în de
tențiune.

~k

ROMA 29 (Agerpres). — 
Așezîndu-se de-a curmezi
șul drumului care leagă lo
calitățile Palmi și Reggio 
Calabria, cinci bandiți mas- 
cați și înarmați au obligat 
șoferul unei autofurgonete 
poștale să oprească, furînd 
apoi trei saci conținînd 80 
milioane de lire italiene. 
După ce au încheiat .ope
rațiunea", cei cinci bandiți 
s-au retras în pădurile din 
apropierea drumului.

ÎN ZONA FRANCULUI"
(„France Nouvelle")

La 1 martie se împlinesc 
19 ani de cînd vasul pescă
resc japonez ..Fifth Fuku- 
ryumaru11 a căzut victimă 
cenușii radioactive in urma 
(estului american cu bom
bă cu hidrogen pe Atolul 
Bikini din Pacific. Recent, 
in portul pescăresc Koto 
Ward din Tokyo, in aminti
rea pescarilor căzuți victi
me Ia 1 martie 1954. a avut 
loc un miting la care au 
participat 120 de persoane 
și cu care prilej au fost lan
sate in aer ..zmeie" din hir- 
tie cu diferite slogane le
gate de eveniment.

IN FOTO : Pescari împre
ună cu familiile lor, in por
tul Koto Ward din Tokyo, 
lansind „zmeie".

Referindu-se la criza înre
gistrată in raporturile 
„ajutor și 
numeroase .
Franța, publicația scrie : Es
te pusă in cauză zona fran
cului, întregul său sistem de 
reguli și norme de funcționa
re care afectează economia, 
politica și, în ultima instan
ță, independența statelor afri
cane membre ale acesteia. 
Zona francului, botezată „co
operare monetară și financia
ră", constituie, in ’ realitate, 
piatra unghiulară a vechiu
lui edificiu francez. instru
mentul decisiv al pătrunderii 
și valorificării capitalului mo
nopolist in fostele colonii a- 
fricane ale Franței. Regulile 
de funcționare ale acestei zo
ne, care nu au mai fost mo
dificate din iunie 1959, pre
văd. între altele : convertibi
litatea monedelor urmează o 
paritate fixă și in cantitate 
nelimitată, libertatea de 
transfer a capitalurilor, regle
mentarea comună a schim
burilor, punerea in comun a 
devizelor. Acest enunț lasă 
deja să se subînțeleagă pînă 
la ce punct interesele france
ze pot să obțină beneficii 
dintr-o asemenea „Cooperare". 
Dar, în afară de aceasta, mai 
există „conturile de opera
țiuni". Este vorba de meca
nismul central care, in între
gime. este controlat de Fran
ța. Trezoreria franceză 
intr-adevăr, deschise conturi 
de operațiuni la cele patru

de 
cooperare" dintre 
țări africane și

instituții bancare de emisie 
africane și malgașe: 
Centrală a state.lor 
occidentale (B.C.E.A.O.). Ban
ca Centrală a statelor Africii 
ecuatoriale și oamerunerze 
(B.C.E.A.E.C.), Institutul 
Emisie malgaș, Banca 
trală din Mali. Aceste 
nism.e s-au angajat să 
facă cerințele trezoreriei 
ceze 
sint,

Banca
Africii

de 
Cen- 
orga- 
satis- 
fran- 

darin monede locale, 
în același timp, obliga-

bile pe care monopolurile 
franceze le pot avea din e- 
xistența zonei francului. Ga- 
rantînd libera circulație a 
capitalurilor între Franța și 
țările africane respective, zo
na francului favorizează mo
bilitatea capitalului, eliberea
ză întreprinderile franceze de 
toate exigențele privind rein- 
vestirea în țara unde, profitu
rile au fost realizate. Zona 
permite, totodată, orientarea

Din presa străină
verse în contul lor de o- 

disponibili-

are,

te să 
perațiuni toate 
tățile in monede convertibile. 
Cererile lor de devize tre
buie sa fie acoperite de către 
trezoreria franceză. Referin
du-se la această stare de lu
cruri, revista ..Marches Tro- 
picaux" scrie că, desigur, sis
temul plasează statele africa
ne intr-o anumită dependen
ță față de trezoreria franceză.

Ansamblul operațiunilor 
statelor africane in afara zo
nei francului este deci, pla
sat sub controlul direct al 
Franței. Dispunînd de totali
tatea rezervelor de devize, ea 
are cuvinlul hotărîtor, în ul
timă instanță. Să adăugăm 
la aceasta și faptul că per
sonalul din direcțiile institu
țiilor de emisie africana es
te. în majoritate, francez.

In aceste condiții, sint ușor 
vizibile avantajele incslima-

politicii economice a state
lor africane respective în 
sensul dorit de interesele mo
nopolurilor franceze. In a- 
fară de aceasta; monedele lo
cale se află supuse fluctua
ției francului, ele suferind 
două devalorizări succesive. 
In august 1969, de pildă, fran
cul C.F.A. a fost devalorizat 
cu 12,5 la sută ca și francul 
francez. Pc de altă parte, 
termenii de schimb cu țările 
situate în afara zonei fran
cului se agravează, ceea ce 
permite. în ultijnă instanță, 
monopolurilor franceze să ob
țină poziții privilegiate, fiind 
afectată dezvoltarea relați
ilor economice între statele 
africane membre ale. zonei 
francului și alte țâri occiden
tale.

Printre exigențele formu 
late de către statele africa 
ne figurează două revendicări

majore; necesitatea de a se 
reconsidera paritatea (1 franc 
C.F.A. este egal cu două cen
time) și de a se reinvesti pe 
loc o parte din profiturile 
realizate de monopolurile 
franceze. Apare, de altfel 
din ce în ce mai clar în ochii 
statelor africane faptul că 
zona francului este un sistem 
care funcționează în sens u- 
nic: ea asigură monopoluri
lor franceze privilegii exorbi
tante. interzice orice politică 
economică realmente inde
pendentă. îngrădește liberta
tea de dezvoltare a relațiilor 
economice pe baza interesu
lui mutual, 
lor zonei. Togo. 
Populară Congo.
țărilor r 
Vamale 
Centrale. ___
blica Malgașă și-au manifes
tat dorința de a se pune ca
păt unei asemenea, „coope
rări" Este vorba dc un as
pect esențial, decisiv, de pu
nere in cauză a ansamblului 
de acorduri care guvernează 
zona francului. Mișcarea 
pooulară care s-a dezvoltat 
în Republica Malgașă. demer
surile efectuate de Șefii unor 
state ca Republica Populară 
Congo. Camerun, Niger. Daho- 
mcv. Mauritania au arătat că 
la Paris nu mai poate fi ig
norată problema revizuirii 
reeuli'or de funcționare ale 
zonei francului. Se cere, deci. 
Instaurarea unei noi politici 
de veritabilă cooperare.

pe baza
în afara limite- 

Republica 
ansamblul 

membre ale Uniunii 
ale statelor 

. Mauritania.
Africii
Repu-
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