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La mina Aninoasa

Îndeplinirea Noi afirmări
EXIGENȚELOR
DE CALITATE
imperativ la ordinea zilei,
nu o sarcină facultativă!

pe coordonatele întrecerii
socialiste

Există. întotdeauna, fn lu
mea din jur un „ceva" ca
re. te impresionează, te cu
cerește, ca un miracol. Acest 
„ceva" crește prin laptele 
oamenilor. Și de fiecare dată 
trăiești un simțămînt nou, 
copleșitor. Așa cum l-am în
cercat eu < ind am cunoscut 
mai bine echipa de lăcătuși- 

a comunistului 
DUMITRU de la 
Valea Jiului al

mont ori 
(OSTIL l 
Șantierul 
T.C.M.M.

In noiembrie 1972 s-a pre
dat obiectivul stația de venti
latoare suiior-cenlru de la 
E.M. Petrila. Beneficiarul de 
dotație a adus elogii compo- 
nenților echipei de lăcătuși- 
montori. „Spiritul dt 
sabllitate im, ' 
nișt.i, acela < 
bine, de a 
activității 
montaj, ne 
noi. întreaga echipă în tot 
ceea ce întreprindem, și gă
sesc firesc să fie așa... Mă 
întrebați de meritul meu in 
realizări ? Vă rog să nu vor
bim despre persoana mea. 
Mai. presus a fost colecti
vul. Realizările se datoresc 
efortului colectiv, îndrumă
rii tehnice primite...'1

Șeful de echipă, comunis
tul Costică Dumitru, are mo
destia omului dăruit 
colectivului din care 
parte, care știe că numai, in 
cadrul acestuia i se împli
nește personalitatea, capătă 
strălucirea adevărată a 
ratelor pe care le are.

Costică Dumitru, șeful u- 
nei echipe complexe, com
pusă din 'J oameni, poves
tește simplu despre structu
ra formației, despre entuzi
asmul membrilor ei.

„Pină mai zilele trecute 
am lucrat cu întreaga echi
pă la obiectivul Alimentare 
cu energie electrică I..E.A. 
6 kV a E.M. Petrila. Execu
ția lucrării s-a desfășurat in 
condiții destul de grele, pes
te o cale ferată sub circula
ție. Peste această 
necesară montarea 
metalic, avind 28 
deschidere. Pentru 
podului, devizul de execuție 
prevedea o macara de 60 to-

respon- 
iprimat de copiu- 
de a munci mai 
spori eficiența 
de construcții- 
conduce și pe

total 
face

ca-

cale era 
unui pod 
de metri 
ridicarea

Ceea ce iese
din mîinile

constructorilor...
ne, cu o chirie de 1. 500 lei 
pe oră. Pentru perioada de 
folosire s-ar fi plătit 24 000 
lei. Analizind in colectiv 
problema acestor cheltuieli 
mari. ne-am hotărit să pă
șim o soluție de reducere... 
Și am găsit. Poate nu 
mat buna, dar una mult 
tinită..."

Angajamentele luate, 
ca să fie, nu dau roade; ele 
trebuie să fie rezultatul u- 
nor exigente căutări ale re
zervelor. căutări care să du
că la decizii concrete. Asta 
i-a făcut să înțeleagă mais
trul Ervin Wiesenmayer. 
Consultindu-se cu dinsul, 
membrii echipei au găsit so
luția tehnică. Raționalizarea. 
Au calculat, și au conceput 
împreună un eșafodaj meta
lic suspendat pe capre me
talice. și, cu acest sistem am 
montat podul compus

cea 
ief-

așa

montat podul compus din 
trei tronsoane. Lucrarea s-a 
efectuat intr-o lună față de 
două luni, timp normat pen
tru execuție.

Șeful de echipă Costică 
Dumitru, secretarul organi
zației de bază a lotului Pe
trila al șantierului Valea 
Jiului al T.C.M.M.. oamenii 
din colectiv slut pe drept 
merit mindri de tot ceea ce 
fac. Prezentul pentru echi
pa harnică este obiectivul te- 
lescaunul Paring. Stația in
ferioară a acestuia — In 
curs de montare — va fi ga
ta in zilele acestea. împreu
nă cu echiparea pilonilor cu 
baterii de role. Dacă vor fi

primite în timp util piesele 
uzinale pentru stația supe
rioară — inclusiv scaunele, 
de la U.U.M.P., în Iurta vi
itoare, telescaunul ar putea 
funcționa în trimestrul I 
1973...

„Membrii echipei?' Hm.' 
E greu să fac vreo deosebi
re, iar dacă încep să-i enu
măr pe cei moi de nădejde, 
lăcătușii Ilic Știucâ. Ioan 
Pop, Costică Vasile și Eugen 
Alexandrescu, sudor... Ei, ui
te, aproape că i-am înșirat, 
pe toți..."

Și, intr.-adeiăr, întreaga 
echipă a comunistului Costi
că Dumitru este demnă de 
laudă. In prezent, la obiec
tul ramura a IV-a a funicu- 
larului Petrila, se execută 
rodajul in sarcină, fiind in 
curs de predare. Faptul 
poartă pecetea exigenței lu
crătorilor din echipă, calita
tea efortului depus de acest 
vrednic colectiv de construc
tori. Reușitele echipei de lă- 
cătuși-montori, conduși de 
comunistul Costică Dumitru, 
confirmă incă o data adevă
rul că ceea ce iese din mii- 
nile lor nu este ceva trecă
tor — este un lucru durabil, 
făcut să dăinuie peste ani și 
ani ca un mesaj al iscusinței 
și tăriei creatoare a omului 
de pe șantier, pasionat de 
munca sa pusă in slujba 
dezvoltării, creării utilului 
și frumosului.

Marla D1NCA

In cuvintarea rostită la 
ședința jubiliară a Marii A- 
dunări Naționale, consacrată 
celei de a XXV-a aniversări 
a «proclamării republicii, se
cretarul general al partidu
lui. tovarășul XTCOLAE 
CEAUȘESCU a subliniat în
că o dată că ; „Un obiectiv 
de prim ordin al tuturor co
lectivelor... trebuie să fie ri
dicarea calității 
îmbunătățirea în 
și perfecționarea 
lor calitativi..." Desigur, 
ceastă indicație se cere urma
tă cu hotârîre și de colective
le minerești ale Văii Jiului, 
de toți factorii care concură 
La livrarea unui cărbune cît 
mai corespunzător către pre- 
parații. Se răspunde, așa cum 
s-ar cuveni, exigențelor de 
calitate a produsului extras 
în cazul E.M. .Aninoasa ? Din 
rele constatate am dedus că nu 
Mai întiL citeva „înregistrări" 
statistice : brigada de tron ta- 
liști condusă de Aurel Cris- 
tea — 1 550 tone : frontaliștii 
lui Eugen Botnar și Hie Ni- 
colae — 1 130 respectiv. 1 240 
tone : brigăzile de la „came
rele" 8 și 6. conduse de Iuliu 
Damian si Petru Roman, in 
j’r de 440 tone fiecare ; fron
taliștii conduși de Petru Co- 
drea si Nicolae Bocor — "00, 
respectiv. — 480 tone ; briga
da lui Vasile Mereuță — 760

produselor, 
continuare 
parametri- 

a-

tone ; și. tot așa, cu sute de 
tone rebutate din cauza ex
cesului de șist vizibil, brigă
zile conduse de .Alexandru 
Mathe, Dumitru Fulga. Ale
xandru Vereș. Iosif Solcan...

Dc ce ? Pentru că la 
mina Aninoasa probele de 
șist vizibil se efectuează spo
radic. cind se fac, cind nu se 
fac. In aprilie 1972 probele 
respective s-au prelevat doar 
din 7 schimburi, -iar -în- ianua
rie și februarie, din același 
an. acestea au fost omise cu 
desăvîrșire... Nu poate fi con
testată, în ceea ce privește 
depășirea cenușii admise, va
labilitatea unor cauze cu ca
racter obiectiv : creșterea pon
derii producției extrase din 
stratele subțiri, sporirea, apei 
destinată pentru combalerea 
prafului și pentru susținerea 
hidraulică. Există din lu
na mai. anul trecut, un 
plan de măsuri cu referiri 
speciale la calitate: „Se va 
realiza... alegerea șistului vi
zibil in abataje și la punctele 
de încărcare in vagonete". 
Prevederea nu se traduce în 
fapt. Asistenta tehnică 
slabă. Maiștrii mineri nu 
atenția cuvenită calității, ce-

ce ?

este 
dau

Tr. MtlLLER

Organizare 
superioară, 
randamente 

înalte
Corespondentul voluntar ION SUBA din 

Lupeni ne relatează, in scrisoarea trimisă 
redacției, despre revirimentul produs in 
perioada de început de an in cadrul sec
torului VI al minei Lupeni. Măsurile în
treprinse de conducerea sectorului au a- 
vut darul să impulsioneze in mod special 
activitatea părții electromecanice in buna 
servire a fronturilor de lucru. Fiecărui 
maistru sau tehnician electromecanic i s-a 
încredințat — pe lingă sarcinile curente 
— și aceea de a răspunde nemijlocit de 
cite o brigadă, de funcționarea normală a 
utilajelor din flux. Efectul pozitiv n-a în- 
tirziat să-și facă apariția : sporul pe luna 
ianuarie al sectorului a întrecut 3 600 lo
ne. Frontaliștii lui MIIIAl CHEI ARU. care 
susțin și taie mecanizat cărbunele din stra
tul 13, au realizat un randament mediu de 
10.67 tone pe post față de 10 lone pe post 
cit a fost planificat. O depășire de randa
ment de aproape 0,5 tone pe post au obți
nut frontaliștii conduși de CRISTIAN POM
PEI, din straiul 5.

Și pregătirile 
desfășurare, 
stratului 15, 
cîte 4 metri 
dovedite de
ființată a Iul 
Prind astfel contur real lucrările pregăti
toare ale unui frontal care se preconizea
ză a fi echipat cu complex de abataj de 
tip O.M.K.T.

iu un ritm accelerat de 
Frontul galeriei de bază a 
blocul VI, avansează zilnic cu 
datorită hărniciei șl priceperii 
oamenii din brigada nou fn- 

MIHALACHF DRAGAN...

® Vizita
general

țări din 
propiat

Brigăzî de tineret

Orientul A-

secretarului

• Reuniunea 
terală de la

• Ajutor acordat de 
către P.N.U.D. unor

• Intilnire prieteneas
că în saloanele am
basadei române din 
Moscova

• In scopul 
războiului și restabi
lirii păcii în întrea
ga Indochină

In coordonarea rodnică a activității co
lectivului se remarcă aportul șefului de 
sector, ing. GHEORGHE MODOI. al tehni
cienilor VICTOR COJOCARU și IOAN SU- 
CIU, al maiștrilor mineri DIONISIE AM- 
BRUȘ, IOAN SAVU și IOAN CATANA.

La realizările frumoase obținute de co
lectivul de muncă al E.M. Vulcan in pri
ma lună a anului 1973 o contribuție de sea
mă a avui și brigada de tineret condusă 
de CONSTANTIN POPA, de la sectorul III. 
Harnicii frontaliștt au trimis la ziuă peste 
sarcinile dc plan o cantitate dc cărbune de 
368 tone. Și luna februarie a început sub 
bune auspicii : după cele dintfi patru 
schimburi „zestrea" brigăzii a crescut cu 
nu mai puțin de 54 tone ! Aprovizionarea 
ritmică și organizarea judicioasă a lucru
lui la front au fost obiectivele urmărite 
cu succes in această perioadă de șefii de 
schimb DAMIAN ANTI, IOAN SIMIUC. 
DUMITRU OIAREAN și CONSTANTIN 
COTOARBA.

Promițător a fost startul pe luna curen
tă și al brigăzii de tineret, de la sectorul 
VI. condusă de BALAȘ SZABO; la peste 
20 tone s-a ridicat sporul de cărbune ex
tras după prima zi.

Tot la sectorul VI lucrează și brigada 
lui GHEORGHF COJOCARI1, exemplu 
demn de colectiv care știe să-și facă da
toria. Depășirea medie a productivității la 
front a fost de aproape o tonă pe post, 
ceea ce explică in bună măsură și cișligul 
apreciabil de car6 s-au bucurat ortacii : 
156 lei pe post de miner, in luna ianuarie. 
In februarie, ii vor depăși ? Depinde de ei...

Tînărul Petru Pptea de la 
secția mecanică a I'.U.M. 
Petroșani este unul din 
strungarii de nădejde ai 
secției D ■ curind. datorită 
conștiin'i- 'ității ‘«ale pil
duitoare a fost primit in 
rîndurik organizației P.C.R.

Foto : Ion LICIU

SPORT

de bună calitate

e-

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș Preparata Coroești

:iua cind am vizitat 
se tra- 
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noi
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Reflecții pe marginea răspunsului 
dat de conducerea I. G. C. Petroșani

La mijlocul 
brie, in urma 
scrisori și telefoane oe la 
cititori pe tenia defecțiuni oi 
transo u lului in comun 

•nu. redactori, 
întreprins un 
n.. stații și autob 
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in 
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Deși in luna ianuarie a.c„ colectivului Fa
bricii de oxigen de la Livezeni i-au reve
nit sarcini mult sporite față de perioada 
finală a anului trecut, pentru onorarea ce
rințelor unui număr majorat de beneficiari, 
atit din Valea Jiului cit și din afara mu
nicipiului, el a reușit să se achite cu cinste 
de obligații. Aceasta ca urmare a folosirii 
întregii capacități de producție a instalați
ilor și agregatelor, a întreținerii acestora 
in mod corespunzător, a bunei organizări 
a activității și întăriri’ disciplinei. Toți a- 
rești factori au permis colectivului fabri
cii să depășească sarcinile de producție pe

luna ianuarie cu peste 2 000 metri cubi o- 
xigen tehnic de bună calitate, ca și efec
tuarea unui volum sporit de prestații că
tre diferiți beneficiari. Aportul cel mai 
consistent și constant la realizările de pe 
luna ianuarie ale colectivului, după cum 
a apreciat grupa sindicală, conducerea fa
bricii, sub îndrumarea organizației de 
partid, l-au adus lăcătușii Marin Bonea, 
Ștefan Szilay, Ioan Câșuneanu. Constantin 
Clată. Vasile Căplescu, manipulanții Balinl 
Onica, Gheorghe Anițaș, vopsitorul Aurel 
Mureșan, precum și maiștrii Ștefan Roșu, 
Ștefan Banciu și Aurel Vlad.

in
ia 

cota 31 intr-unui din 
atelierele unei echipe care 
răspunde de întreținerea u- 
nei părți din instalația me
canică a Preparației cărbu
nelui Coroești. Primul inter
locutor este in mod firesc 
șeful de echipă, un om in 
părul căruia au înflorit ghi
oceii, comunistul Gheorghe 
Ilad. Înainte de a intra in 
atmosfera specifică a ateli
erului desprind din cuvintele 
acestui om încercat de rigo
rile vieții citeva date esen
țiale și edificatoare 
firele de păr alb 
sub cască. A lucrat 
parația cărbunelui

pentru 
răvășite 
la Pre- 

t___ r.__ ___ Petrila,
iar atunci cind a fost nevoie 
de personal calificat la cea 
mai nouă și mai modernă 
întreprindere de acest gen 
din Valea Jiului a venit la 
Coroești. In acest fel a răs
puns chemării de a merge 
acolo unde era mai mare ne
voie de el. pentru a pune in 
practică cunoștințele ca fie
care mașină și instalație să 
fie folosită la capacitatea

maximă. Venit la Coroești, 
n-a fost scutit de unele gre
utăți pe care insă prin voin
ță și competență, a reușit 
împreună cu membrii echi
pei să le depășească. Cuvin
tele maistrului Vasile Gon- 
ciul ea îmi spun totul : „flo- 
tația funcționează normal"

A
a n punctul dc ingcină- 
S nare a elanului tine- 
a re.se cu acumulările 

valorice ale virstei înaintate 
răsare rodul unei cooperări 
inteligente — coeziunea su
fletească, trainică a echipei 
bazată pe exigență și ajutor 
tovărășesc. Această coeziune 
iși are explicația in fapte 
reale. Ascult cu admirație 
cuvintele care redau încor
darea și ritmul cu care s-a 
lucrat cindva intr-unui lin 
cele trei schimburi, pentru a 
putea spune cu satisfacție : 
„decantorul 11 este pus in 
funcțiune". Iu asemenea
chipe munca este o plăcere. 
In această echipă s-au îm
pletit in mod fertil exigen
ța comunistă cu vivacitatea 
utecistă. Dar iată oamenii

care alcătuiesc această mică 
familie — echipă. Gheorghe 
este unul, din cei patru fii 
ai șefului de echipă. A obți
nut in urmă cu citeva luni 
certificatul care atestă pre
gătirea de sudor — o mese
rie care presupune cutezan
ță și modestie. Lăcătușul co
munist Gheorghe Voinea, su
dorul comunist Mihai Cis- 
maș, lăcătușii uteciști Li viu 
Moară, Enache Stoian. elev 
in clasa a IX-a seral, ală
turi de ceilalți răspund de 
funcționarea ireproșabilă a 
mașinilor și utilajelor de la 
secția flotație.

A

/n ziua cind am 
această echipă, : 
sau sarcini noi.

fost aduse două filtre 
care trebuiau urcate și mon
tate la cota 16. Am părăsit 
atelierul nu înainte de a ura 
tuturor spor la lucru, cu 
mindria omului care desco
peră ceva obișnuit și totuși 
nou.

zența autobuzelor pe 
traseele" (Vom vedea 
nor, mai jos, dacă au 
augmentați timpii staționari
lor lulobuzeloi și dacă există 
vreo egăură intre acești 
timpi și... prezența tuturor 
autoi- i ieloi pe trasee — n.n.). 
In coirmuarc. spre a ne îm
prospăta memoria, ni se rea- 
minlcște care > frecvența au
tobuzelor spre Cimpa (din 45 
in 45 dc minute), spre Lonea 
(din 10 în 10 minute). spre 
Uricam (din 15 în 15 minute) 
— orare cunoscute, în gene
re, de orice «pasager" care fo
losește serviciile transportului 
în comun, dar nu întotdeauna 
respectate. „In cazul nud un 
autobuz se defectează, acesta 
este înlocuit IMEDIAT cu 
altul. Cind aceasta se intim- 
plă pe traseu, atunci intr-a
devăr se face un decalaj de 
10 sau 15 minute. în funcție 
de traseu, pină se înlocuieș
te autobuzul defectat (subli
nierea cuvîntului 
aparține 
rînduri, 
cuvînt. cules cu 
merită 
textul 
măcar 
mă !) 
graful 
tul !". .
că sesizarea este perfect jus
tă, vinovați făcîndu-se (rea-

toate 
ulte- 
fost

măsuri au fost luate, de 
conducerea întreprinde

rii de gospodărie comunală, 
în urma anchetei noastre ?

Intre timp, nu cu întîrzie- 
re, am primit la redacție, 
răspunsul I.G.C.. purtînd sem
nătura directorului întreprin
derii, ing. Gheorghe Romo- 
șan.

„întreprinderea noastră a 
prelucrat articolul (Pană la... 
transportul in comun, apă
rut in ni 7192 din 16 decem
brie 1972 — n.n.) cu perso
nalul din resortul transportu
lui în comun, in spirit critic 
și autocritic — se afirma în. 
scrisoarea de răspuns. In ge
neral, articolul evidențiază u- 
nelc aspecte reale dc pc tra
seele din Valea Jiului, insă, 
considerăm că unii interlocu
tori. prin răspunsurile date 
reporterilor, au cam exage
rat în privința timpului stațio
nărilor autobuzelor. Facem a- 
ceastă afirmație. întrucît evi
dența noastră și conducătorii 
auto, care au lucrat în ziua 
respectivă, stipulează pre-
W/////////////////////////////////////////////////Z/////A////////////////A//////A

IMEDIAT 
autorului acestor 

care adaugă: acești 
majuscule, 

să fie reținut, în con- 
care a fost introdus, 
ca o... promisiune fer- 
,.In ce privește para- 
,De s-ar rupe... lan- 
ținem să menționăm

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Spectacol de estradă
Ansamblul de estradă „Op

timiștii" din București se rein- 
tilnește cu publicul din Valea 
Jiului căruia ii oferă spectacolul 
de muzică și umor „Concert' 
•n vittt4u.. a patra . la Casa de

cultură din Petroșani specta
colul este prezentat astăzi, la 
ora 18, iar in sala clubului 
sindicatelor dh Vulcan la 
ora 20.



— — Steagul roșu M'RTF fi FEBRUARIE (073

Pe coordonatele unei exigențe 
sporite față de calitatea 

fotbalului practicat în primul 
eșalon de echioe ai țării...

import'inie r use. recent, de 5i juniori
F.RF in fala celor 16 echip St 11 orqani.'.a, in urmălon*
divizionare Jk. Scopul : Inlîl- rele zile — 51 acest lucru ni
iurarea pe r?ît posibil a n:- -e pare I oartc oportun $i in*
vrlulu; lehnir 
majori lăți

scăzut al mari» qonios dheutii cu fotbaliș- 
izla A care posedind

riatnl In turu 1 actualului cam- un bagaj tehnic rudimentar,
nionat), n ca tizelor care l-au reourq in meriuri la durități.
■ pneral uleie. liuni in procesul cu cei „c■oriqonți" la „caplto-

concesii inadmi- Iul" viat?i sportivă șl cu„.
sîhile lărute jucătorilor, in refractirii la ciori care se es-
safic ntie acordată rc chivează dc la necesarul an-
ruperărilor. a rte dc indiscîpli qajainent total, pentru ridica-
nâ etc.) rea continuă a nivelului fot-

Au tost 1tăcute proțuner stru (se parc că is-
— dup*’ pârerea noarir.i foai lele ru nc este ..qenuri" de )u-
te necesar1 și binevenite — că tort au șl fost înaintate fe-
in sensul in?Isprțrii sancțiuni- deretici).
lor aplicați relor ce se abat Problema creșterii clemente-
de la regukmventul în viqoaTc. lor talcnla 

larg, tn c
te va II dezbătută pe 
urînd, sub toate as-

se prcconize iză măsuri pen* pectele, si In coloanele ziaru-
tru Imbunătc. țirea contHiuă a lui nostru...

Patrimoniul sportiv al mu
nicipiului Petroșani a fost îm
bogățit, în urmă cu peste doi 
ani. în cadrul Clubului spor
tiv universitar Știința, cu o 
nouă ramură — JUDO. De 
la înființare și pină în
1 972. secția a fost antrenată 
și condusă de I. Ecobcscu. 
dar fără rezultate edificatoa
re. Din octombrie 1 972, judo- 
kanii studenți au fost prelu
ări de antrenorul Alexandru 
Dima și se pare că. de atunci, 
secția a renăscut precum pa
sărea Phonix.

Intr-o discuție cu prof. 
Gheorghe Irimie, secretarul 
C.S.U. Știința și cu A. Dima 
am consemnat, printre alte
le, că există aici o bună preo
cupare pentru acest sport.

— Care este cadrul de des
fășurare a activității secției 
de judo ?

— Cu modestele noastre 
posibilități, ne răspunde 
prof. GH. Irimie, dorim să 
punem „pe picioare1* această

Vom avea o echipă de Supte 
în divizia A ?

întrebarea. se pare, iși va găsi cit de cu rind un lăspnn*
* avorabll. Un comunicat al Federației române de lupte
® specifică faptul că Inccplnd cu anul 1973 întrecerile din
* cadrul primei dîvlzi! să se dispute pe trei serii. împărțite
* după criteriul qeograflc și valoric șl nn două cum a tosl
* pină acum Pr< \ iilunlle proiesorulul Gheorghe Pop antrenor
1 a clasa" de lupte a Școlii sportive din Petroșani, că elevii
* săi vor promova automat in ' se vo» împlini Seriile, a
* cîte nonă echipe vor fi stabilite după disputarea unor me 
® citiri de baraj, care au loc chiar In aceste zile...

Așteptăm coniirmarea oficială și dorim la început do 
’ dmm mult succes celei de a... I-• divizionară A din Va- 
■ lea Jiului echipei de lupte libere din Petroșani— Petrlla I

Pregătirile fotbaliștilor de la Jiyl
Odată iu revejiirea din 

R.F. a Germaniei, de la un curs 
de perfecționare, a antrenoru
lui Ștefan Coidum. pregătiri
le fotbaliștilor de la Jiul Pe
troșani, în vederea noului se
zon competitional. au intrat 
în faza ..meciurilor — școală" 
și a celor amicale.

..Debutul" acestei perioade 
a fost făcut vineri, într-un 
meci cu echipa de tineret-re- 
zerve a clubului. In continu
are, au fost perfectate urmă
toarele partide: la 8 februa
rie — cu Metalul Drobela 

Turnu Severin la Petroșani 
la 11 februarie cu Mureșul 
ia Deva ; la 15 februarie - 
cu Vulturii Textila Lugoj în 
deplasare ; la 18 februarie - 
cu C.F.R. la Timișoara ; 
ia 22 lebiuarie cu A.S.A. 
la Tg. Mureș i la 25 februa
rie — co I C. Bihor la Ora
dea i la 28 februarie — cu 
A.S.A. Tg. Mureș la Petroșani ;
la 4 marți* cu C.S.M. Re
șița |a Petroșani și la 8 mar
tie. tot la Petroșani, cu Știin
ța.

secție care, aproape doi ani 
n-a făcut mare lucru. Condi
țiile pentru desfășurarea an
trenamentelor sînt bune. Sala 
este la dispoziția judokanilor 
de trei ori pe săptămînă. Din

UN SINGUR

cauze obiective ne lipsesc 
însă chimonourile. Cu oare
care greutate (fondurile fiind 
deja repartizate) am reușit să 
obținem comanda pentru 
cinci chimonouri care, proba
bil. vor fi gata în februarie...

— Pină arum, a completai 
Alex. Dima. antrenamentele 
se desfășurau cu un... singur 
chimono și acela particular... 
la 30 de judoka. Pînă la so
sirea celor noi. vom continua 
așa, apoi... Ne mai lipsesc, 
insă și saltelele speciale. Am 
făcut tot ce s-a putut pentru

Patinoarul Asociației spm 

live „Preparatorul** din I u- 

pcnl lo< al unor dispute 

hochelstlc.e din co in ce 

mal paslonautc...

imprexiona 
dăruire.
multe selec-

...Anul 1972 i-a 
nerului Mircea Ortelecan — 
unul dintre „pilonii de fun
dament" ai , XV-lui de la 
Știința Petroșani — titulari
zarea in reprezentativa de 
rugbi a României. O glorie 
rivnită de mulți, atinsă doar 
de cei... chemați. Mircea Or
telecan este un sportiv pa
sionat. Rugbiul pentru el nu 
este un ..hobby" ca oricare 
altul. E deja un... „ceva" ca- 
re-l întregește, care-i aure
olează distincția. Un „ceva" 
care parcă a devenit o parte 
componentă a eului său...

In meciul România — 
Franța, de la Constanța, îl 
priveam pe Ortelecan pe 
micul ecran și parcă se în
curcaseră emisiunile — ur

adus ingi-

a compensa această lipsă 
însă, odată și odată, va trebui 
să le avem pentru ca antre
namentele să se desfășoare în 
condiții optime.

Adînciți pe firul discuției

.XHIMONO
am aflat că, din lipsa aces
tor chimonouri, antrenorul 
A. Dima nu s-a putut prezen
ta la campionatele județene 
de Juniori, din 20 —21 ianu
arie. care s-au desfășurat la 
orăștie. Și ar fi avut posibi
litatea cuceririi al — 2 ti
tluri de campioni județeni. 
De altfel această situație nu 
•ste singulară. Iată ce ne mal 
declară antrenorul A. Dima ; 
■ La campionatele universitare 
din 18 — 19 decembrie 1972 
de la București am fost ne
voit să umblu pe la unii și al

măream. oare, o transmisi
une sportivă sau un repor
taj „Prim-plan" ? In compa
nia unor adversari de talie 
mondială, Ortelecan și-a e- 
talat — cu măiestria sa din- 
totdeauna — înalta clasă. 
Jocul său. aidoma celui 
practicat la Petroșani, ală
turi de componența teamu- 

carc l-a „descoperit" și 
lansat puternic pe „orbi- 

valorilor.
prin suplețe și

...Deși cu mai 
fionări in reprezentativa ță
rii decit „zburătorul" Florin 
Constantin, Ortelecan a o- 
cupat în „topul" nostru de 
popularitate doar... locul 4. 
Suporterii și-au spus cuvin- 
tul! Poate pentru că Florin 
Constantin e mai spectacu
los... Un loc 4, insă înaintea 
altor sportivi cu... nume, ca
re vorbește de la sine despre 
„talia" celui ce l-a ocupat.

Mircea Ortelecan se află 
in plin proces de atingere a 
celui mai înalt pisc al carie
rei sale sportive. Succesele 
sale care vor urma, vor in
sera neîndoielnic, in „cartea 
de aur" a rugbiului româ
nesc, un nume de care pasi
onalii sportului de pe aces
te. meleaguri iși vor aminti 
oricind au plăcere: ORTE
LECAN.

ții după chimonouri pentru 
a putea participa la întreceri.

— Și ce rezultate' ați ob
ținut ?

- - Modeste. Locul 6 din 11 
echipe participante.

— Ce mai aveți înscris în 
calendarul competițional al 
anului 1 973, pentru că prima 
competiție ați scăpat-o?

. .Ne-au mai rămas totuși 
destule competiții. In zilele 
de 24 și 25 februarie, tot la 
Orăștie, se vor desfășura 
campionatele județene pen
tru seniori la care sper să 
avem o comportare pună. In 
27 mai, vor începe la Tg. Mu
reș campionatele universitare, 
de la care iarăși vrem să ve
nim cu ceva mai... consistent 
și-apoi nu vrem să pierdem 
..Turneul de calificare* 1*.

Să le urăm, la începutul, ți
nui drum pe care și-1 doresc 
fructuos, judokanilor de la 
Știința mult succes.

Vasilc MOLODEȚ

La sfîrșitul turului actua
lului campionat național de 
juniori, echipa Știința Pe
tto ..mi i reuși ă tread 
pragul anonimatului, să se 
facă... temută in riadul com
petitoarelor, clasîndu-se pe 
locul 4, la numai 3 puncte 
de lidera seriei. La o privi
re sumară, performanța nu 
pare prea... remarcabilă, in
să la o analiză mai atentă, 
privită și prin prisma pro
gramării etapelor, stă la in- 
demina oricui să-și dea sea
ma că rezultatele „cadeți- 
lor“ Științei sini mai mult 
decit bune. Din 7 meciuri 
„afară** acești juniori au a- 
dus 8 puncte. Cele două în
frângeri suferite în deplasa
re precum și cele două me
ciuri egale au venit din 
partea unor echipe frunta
șe ale seriei și astfel junio
rii Științei emit justificate 
pretenții la un loc care să 
lc dea dreptul de a partici
pa la turneul final al cam
pionatului național.

Fiind cel mai in măsură 
sa ne dea explicații detaila
te, asupra șanselor și a com
portării viitoare a juniori
lor Științei, ne-am adresai 
profesorului Iosif Feher, an
trenorul echipei, omul care 
muncește cu pasiune și răb
dare. care conduce destine
le acestei echipe cu multă

Cu
la turneu!

Cîteva cuvinte despre

Modernizarea beției 
de educație fizică

In prima parte a recentei 
consfătuiri a profesorilor de 
educație fizică și sport, au fost 
făcute mad multe propuneri 
menite să îmbunătățească pre
darea disciplinei educațiq fi
zică și sport, toate izvorînd 
dintr-o experiență didactică 
bogată. S-a subliniat, odată 
mai mult, rolul cadrelor didac
tice nu numai în formarea cu
noștințelor, a priceperilor, și 
deprinderilor practice, ci, in 
special, în educarea tineretu
lui studios. S-a vorbit în cu
vinte emoționante despre im
portanța exemplului personal 
al profesorului în ochii plini 
de încredere ai copiilor. Acest 
exemplu începe de la ținută 
și cuprinde întregul vast do
meniu al ' cunoștințelor. 
(...Ne-am gîndit atunci, ce bi
ne ar fi ca, in acest an școlar, 
flici un cadru didactic care 
predă educația fizică să nu-și 
moi uite... echipamentul spor
tiv acasăI Și ne-am mal gln- 
dit, ce bine ar fi ca nici un 
profesor de educație flziică 
să nu „simtă acut" importanta 
extraordinară pentru copii, a 
demonstrației așezîfldu-se „lin
gă sobă" și lăsînd... elevii să 
„bată" neslingheriți mingea.)...

Expunerea prezentată de 
către lectorul universitar de 
la Institutul Central de Per
fecționare a Cadrelor Didac
tico, Gheorghe Mitra, intitu
lată „Tendințe și orientări ac
tuale in domeniul educației 
fizice și a sportului școlar" a 
fost primită cu viu interes. 

Vorbitorul a făcut relerirl de
taliate cu privire la întreaga 
„tehnologie" didactică, ne-a 
vorbit despre modelare. In
struire, problemati/area pro
cesului instructiv-educativ ele

Metodele de lucru in cir
cuit, pe intervale sau ea Izo- 
metrica numai reprezintă azi 
apanajul doar al antrenoriloj 
de performantă! Au devenit 
sau trebuie să devină „dome
nii" ale tuturor profesorilor de 
educație fizică.

Exemplele prezentate, izvo- 
rîte din experiența practică, 
întrebările „la subiect" au de
monstrat că mărirea eficientei 
lecției de educație fizică a 
devenit una din preocupările 
principale ale profesorilor de 
specialitate (și totuși, un nu
măr restrîns de profesori au 
participat la cursurile de per
fecționate a cunoștințelor. în 
cadru! cabinetului metodic al 
C.M.E.F.Ș., în oare --au pre
dat noutăți metodice, s-au or
ganizat lecții model, cu folo
sirea metodelor moderne!).

Interesul manifestai fată de 
tot ceea ce este nou și folo
sitor elevilor, reprezintă ~he- 
zășia unei activități mull mal 
rodnice, îndreptate spre creș
terea unor copii sănătoși, 
multilateral dezvolt. ți >n folo
sul lor și al întreg1' noastre 
societăți.

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

Petroșani

TEIEX
AMSTERDAM 5 I Ager preș). 

— Cu *o rundă Inaint» do ter
min irea turneului feminin lin 
cadrul „Festivalului ihlsl" o- 
landcz, In clasament conduce 
Maria (ranka (Ungaria) ni '2 
puncte, urmata de Elisabeta 
Polihroniadc (România). Katia 
Jovanovic! (Iugoslavia), Hards- 
ton (Anglia) — 11,5 punct'', 
Lakmann (R.F. a Germanici) 

II puncte, Jivkovicl (Iuqos- 
lavia) — 10,5 puncte (1) : Mar
garetă Teodorescu (România), 
Radzikowska (Polonia) - 9,5 
puncte, Vreeken (Olanda) - 

puncte (1), Pihalici (Iugosla
via) — 8 puncte, Borisova
(Bulgaria) — 7,5 puncte ele.

In runda a 16-a, Pollhroni- 
ade a remizat cu Katia Jova- 
novici, iar Teodorescu a în
vins-o pe Kattinger.

După cum se știe, concursul 
h-minln contează și ca turneu 
/nnal pentru campionatul mon
dial. Primele trei clasate vor 
pruni dreptul de a participa 
la turneul interzonal.

★

MOSCOVA 5 lAqcrpTC-t 
Cu prilejul concursului de a- 
tlcU-m pe i'-ren acoperit Iurn- 
lru Cupa U.R.S.S.). deslațij it 
In orașul Donrțk. au fosl n- 
rcgislrale < ileva rezultate- i- 
loroase. Astfel, in proba î- 
ritură in lungime. Valcri P'»d- 
lujnîi, un tînăr alld m ■ ii srii 
do 20 de ani, a stabilii ru ■ '»5 
m cea mai bună performantă 
mondială a sezonului Alt*' 
zullate : prăjină: Serghc rii- 
vo/ub 5,10 m ; 100 ui al >1 : 
Vladimir Lovețki IO"5/1O 10
m garduri ; Evghem M.i <-.)«

I.T'g 10 (cc.i mai bună oer- 
formantă europeană a sezo
nului), săritura în lungime 
femei : Svetlana Ivanova — 
6,24 m.

TELEX
Popice

Victorie 

opreciabilă 

o gazdelor
Intilnirea de popice din

tre echipele Utilajul Petro
șani și Parîngul Lonea. dis
putată pe arena Utilajul in 
zilele de 3 și 4 februaiie 
a.c. s-a încheiat cu victo
ria qazdelor la o diferență 
destul de apreciabilă. Rezul
tat final: 4794 p.d. la 4682 n d.

Cei mai buni jucători au 
fost Zoltan Albu. 847 p.d. 
Ion Panța. 815 p.d. de la 
Utilajul, Ion Torbk, 805, si 
losif Haldu cu 804 o.d. le 
la echipa oaspete.

La sfîrșitul acestei săptă- 
niîni. echipa Parîngul Lonea 
va susține ultima restantă 
cu echipa Minerul Aninoasa, 
după care, comisia mu ni ci- 
pală de popice va programa 
jocurile din retuT ale cam
pionatului municipal.

S. BALOI

Tot ceea ce poate oferi 
cromatica naturii, a cărei 
'astă paletă dispune de nu

anțe combinate pină la cel 
mai subtil rafinament, este 
încrustarea ei cu grijă, pe 
retină, apoi transformarea 
in sensibile amintiri...

Pitorescul meleagurilor ță
rii noastre, invidiat de o- 
‘■hiul oricărui turist care-l 
ontemplă, aproape că n-are 

egal. Și, chiar dacă iarna a 
lost mai puțin darnică in ză
padă, el. acest pitoresc, nu 
fi-a estompat aproape cu ni
mic din măreție. Tocmai de 
aceea, probabil. frumoasa 
Vale a Prahovei e străbătu
ră in lung și-n lat în această 
perioadă de iubitori ai no
urii. Tocmai de aceea Bra- 
iovul trăiește forfota amal- 
lamului de turiști din țară

■ de peste hotare...
Străbatem Poiana spre 

'•anul Mare. Din cabine 

telefericului zărim îndelungi 
petice de zăpadă presărate 
cu grupuri de schiori. Ani
mația e in toi jos. sub noi. 
la peste 50 metri înălțime.

farmecul înălțimilor
Am uitat de ..răul înălțimii", 
senzație interesantă ce o a- 
veam la trecerea cabinei 
peste cite un pilon de sus
ținere și, iată-ne sus.

Neasemuit de frumos. De 
la această altitudine, auzeam, 
pe rind declanșatoarele a- 
paratelor de fotografiat...

Dar iată, prin vizorul a- 
parâtului, zărim un grup cu
noscut ... Ne îndreptăm spre 

ei. li cunoaștem. Sînt o par
te din tinerii colectivului Fa
bricii de produse lactate Li- 
vezeni — Petroșani care, la 
inițiativa comitetului U.T.C.

au organizat această excur
sie.

— Dacă cei de pe-aici, vin 
la noi, in Paring, ne-am pro
pus să le întoarcem și noi o 
vizită. Oricum, aici mergem 
< u telefericul, pe cind la Pa
ring... cu pingeaua... ne-a 
•spus in glumă maistrul Au
rel Uritu, secretarul organi
zației U.T.C. Am mai recu
noscut in grup pe mecanicii

Mihai Bacinski (împreună 
cu soția), Vasilc Diaconu, și 
manipulantul Gheorghe.
Georgescu, pe muncitoarele 
Maria Roșea și Stela Uritu. 
pe laboranta Ancuța Birlida 
care făcea demonstrații de 
stăpinire a schiului, pe con
ducătorii auto Dan Cazan 
și Ion Roșu, contabilele Au- 
rița Gherasim și Cristina 
Brîndușan și, bineînțeles, pe 
Vasile Băltăreții, contabilul 
șef al fabricii a cărui afabi
litate și bună dispoziție a- 
companiată de ghidușiile și 
poantele lui Viorel Uritu au 
dat excursiei o notă tinereas
că și distractivă...

Am părăsit acest farmei 
al înălțimilor din Poiana 
Brașovului cu amintiri care 
nu se vor lăsa șterse, poate 
niciodată.

Ion LIC1U

CMTROVERSE Ș! ASPIRAȚII
pricepere și competență. 
L-am vizitat, zilele- trecute, 
la Școala generală nr. 2 Lo- 
noa, unde; la cererea noas
tră, a răspuns cu multă ,i- 
mabililate și modestie la în
trebările referitoare la com
portarea ..elevilor" săi. Ne-a 
arătat un „caiet al antreno
rului" model, unde sini no
tate cele mai mici amănun
te, referitoare la „probleme
le" de orice natura ale ele
vilor săi.,.

— Care credeți că au lost 
aluurlle juniorilor Științei, 
în obținerea acestor bune 
rezultate ?

— Mai multe. In primul 
rind pregătirea perseveren
tă, apoi omogenitatea tutu
ror componentilor echipei. 
Toți acești jucători alcătu
iesc o „familie". Sînt toți 
din Peirila și Lonea și joa
că de mulți anj iinpreună. 
Și-apoi profesorul Irimie, 
secretarul clubului mislr.i, 
și Vasile Zar< ulea ne-au a- 
siqurat condiții cit se poate 
de optime pentru pregăti
re. Această semi-reușită a 
fost pregătită din timp...

— Cunoaștem faptul că ju
niorul dumneavoastră, Bo- 
gheanu, a lost selecționat 
cindva în lotul național. Ce 
surprize plăcute ne veți o- 
feri in viitor ?

— E greu de spus. Poate 
3-4 jucători vor trece in n- 
cesl an la e< hipa mare. E 
vorba de losif Rado, care a 
și fosl încercat — insă mai 
e nevoie de el la juniori - , 
apoi de Marin Buium, losit 
Reisz și losif Kreibik. toți... 
„copii" talenlati. Și-atîl I

— Credeți că veți ajun
ge in turneul final ?
— Îmi cereți prea mult. 
Că sper, e altceva. Cu ce
le mai bune echipe ale se
riei vom juca acasă. Aproa
pe aceleași echipe vor veni 
in Valea Jiului și pentru 
meciurile cu Jiul și Școala 
sportivă. Șanse ar... li. S-ar 
putea. Noi vom face lotul 
spre a ajunge și acolo...

V. M.

Chiar dacă paradoxurile 
tind să devină o „rara avis" 
in fotbal, putem afirma cu 
certitudine, exemplificînd 
concret, că dispariția lor nu 
e totală. Ne ajută în acest 
sens chiar echipa Știința Pe
troșani, divizionara noastră 
C, pînă nu de mult o perma
nentă aspiranta la un loc în 
cel de-al doilea eșalon fotba
list!-.- al țârii. Aproape că nc 
vine greu a enumera sezoa- 
nele eompetiționale în care 
„unsprezecele** antrenat. de 
mulți ani și cu un deosebit de
votament, de profesorul Gheor
ghe Irimie, a fost la un sin
gur pas de mult-visata promo
vare. Confirmarea deplină a 
calităților acestui team petro- 
șănean a întârziat însă cu 
încăpățânare, lăsînd impresia 
(din fericire... falsă) că despre 
fotbaliștii dc la Știința, in 
afară de amatorii de fotbal 
din Lupeni, Motru sau Cala
fat nimeni nu va ști niciodată 
nimic. Intrucitva temerile pă
reau întemeiate. îndeosebi în 
sezonul competițional 1972 — 
1973. înfrângerea cu 2—0 în 
fața vechii rivale, Vulturii 
Textila Lugoj, chiar aici la 
Petroșani, părea să anuleze 
complet șansele echipei în 
acapararea unor noi „acțiuni 
la bursa microbiștilor". ...Ști
ința atît de adulată începuse 
să joace pe stadioane aproape 
goale. Pe bună dreptate, prof. 
Dorel Vladislav, președintele 
C.M.E.F.S. Petroșani, remar
ca după fluierul final al în- 
tîlnirij cu echipa lugojană : 
„Copilul răsfățat al orașului 
își mai poate recâștiga pres
tigiul doar prin ceva ieșit din 
comun". Nu știu dacă acele 
cuvinte au fost auzite și de 
colegii lui Grizea, în orice 
caz. acel ceva ieșit din co
mun s-a întâmplat. De la o 
etapă la alta, în echipa pro
fesorului Gheorghe Irimie 
noii veniți au început să sc 
integreze treptat, într-un an
grenaj din ce în ce mai omo
gen. Deținătoarea locurilor 
codașe ale clasamentului. în
vinge mai intîi două divizio
nare B în „Cupa României**

Metalul Droheta Turnu 
Severin și Corvinul Hunedoa

ra. Revirimentul se resimte 
și in campionul ..Zestrea” să- 

ro unji 
tă. Cu 12 puncte in finul (la 
5 puncte de lider și I' numai... 
2 de ultima clasată) Știința 
Petroșani ocupă un meritat 
ioc 8 in cea mai echilibrată 
scrie a diviziei C. Se părea 
însă că ultimul joc oficial al 
echipei în anul 1 972 nu va

Pe marginea 
comportării echipei 

de fotbal 
Știința Petroșani 

în turul 
campionatului 

diviziei C
putea să aducă nimic nou..., 
Grizea et comp. întiinind re
dutabilul .unsprezece” al elu 
bului A.S.A. Tg. Mureș. ..Cu
pa României". competiție 
K.O., și-a confirmai rcnumele 
încă o dată la Petroșani. Pa
radoxul s-a produs intr-o 
frumoasă duminică de de
cembrie. Intr-o a.nbianță 
specifică mai degrabă Wem- 
bley-ului, pe stadionul Jiul, 
Grizea, Zăvălaș. Bilea și cei
lalți trăiesc cea mai splendi
dă după-amiază a carierei 
lor fotbalistice. De pina 
acum, bineînțeles. Interna
ționalii Hajnal și Niki Naghi 
plecau steagul in fața ambi
ției. elanului și a dorinței fer
me de autodepășirc. Co a în
semnat această victorie ? Răs
punsul l-am primit din par 
tea ing. Petre Tudor, unul 
din prețioșii colaboratori ai 
profesorului Irimie în pro
blemele organizatorice ale 
echipei : „O confirmare a as
cendenței de formă a liniei 
incdiano formată din Grizea 
și Bîtea ,un apogeu al omu
lui bun la toate — Alcxan- 

droni, o demonstrație a con- 
sianței fundașului central 
Zuvala.ș și o lansare înspre 
clasa de elită a sporlu.ui-rege 
a fundașului Rișcuța, Nu tre
buie să riscăm insă prea 
mult, spunea in continuare 
fos.ui portur al Științei, cul- 
cindu-ne pe laurii unei reu
șite. Va trebui să tăcem totul 
pentru a redobindi această 
formă in pnimăvarâ, bineîn
țeles cu „completările dc ri
goare** din partea lui Șk-lan, 
David. Berindei, Burnete**..,

Cu alte cuvinte, după o 
spectaculoasă dar dc loc do
rită ..cădere" in campionat. 
Știința Petroșani se afirmă 
pe firmamentul fotbalului 
nostru, eliminind una din 
echipele lansate cu hotărirc 
inspre etapele superioare ale 
..Lupei aoiuanie." Concor
danța dintre poziția ocupată 
in clasament și succesele ob
ținute în cea dc-a doua com
petiție a soccerului românesc 
afirma prof. Gheorghe Iri
mie — se explică prin insu
ficienta pregătire in prima 
parte a campionatului. Re
împrospătarea forțată a lotu
lui a eliminat ultimul atribut 
ce l-am fi putut menține : o- 
mogen’itatea. Evoluțiiile mai 
slabe chiar și fte teren pro
priu se datorau și faptului că 
jocurile noastre „acasă" se 
disputau azi la Lonea. iniine 
la Petroșani, poimine la Ani
noasa. Terenul de la Pctrila. 
unde ne antrenam de obicei, 
devenise impracticabil. încet, 
încet băieții s-au pus „pe pi
cioare**. reușind să abordăm 
a doua parte a sezonului de 
toamnă cu o echipă mai so
lidă. Nu au intirziat nici vic
toriile in campionat. una 
chiar in deplasare șl mai apoi 
cele din „Cupă**. Mă bucură 
că jocul elevilor mei a cres
cut calitativ, întărindu-mi 
convingerea că putem rede
veni o aspirantă la pozițiile 
fruntașe ale seriei. Cu Ale- 
xandroni, golgeter al formați
ei (cu 6 goluri marcate), sper 
să rezolvăm o mare proble
mă, aceea a omului de percu
ție în atac".

Nicolae LOBONT
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Revistei „Munca de partid

Adunăricioas 
activ

ridului d< 
In lunile

cu produse C.

șeii dc depozite, transportul 
neeorespunzător al mărfurilor 
etc.

Așa cum spunea tovarășul 
losif Trif, dogar, o maro par-

' in 
dcsl

Angajare unanimă pentru

ireproșabilă a populației

generale 
ale 

oamenilor 
muncii

>i de

ia de 
i tn

conauu greiE — am toamna 
trecuta, desfacere^ mărfuri- 
lor. servirea civilizată au con
stituit cîteva din principalele 
probleme analizate cu un pro
fund simt-critic și autocritic, 
in darea dc seamă prezenta
tă de- tovarășul Ioan Cosma, 
președintele corni țelului oa
menilor muncii cit și in discu
țiile purtate de I 
în oropuncrile și
acestora au fost formulate 
măsuri concrete pentru asi
gurarea în viitor a condițiilor 
dc realizare ritmică a tuturor 
indicatorilor economici, mă
suri dezbătute pe larg. îm
bunătățite și adoptate în una
nimitate de adunare. Dar iată 
cîteva din aspectele care au 
reținut atenția adunării. La 
rezultatele bune și-au adus 
contribuția, prin munca lor, 
muncitorii de la depozitele 
de ambalare (Elena Carcea, 
Emilia Lombrea. Dumitru 
Banciu), unii șefi de unități 
ca Elena Radu. Solomon Si- 
coe. Elisabeta Buzaș, Maria 
Martinescu și toți muncitorii 
secției dc semi industrializare 
— secție fruntașă, care aduce 
beneficii centrului de legume 
și frucl 

Cît c ivește deficiențele — 
și-au făcut loc în u-

te din uzura ambalajelor se 
datorează condițiilor impro
prii de păstrare Și manipu
lare : „butoaiele sînt deterio
rate. coșurile și rogojinile de 
asemenea. Printr-o mai bună 
gospodărire a acestor amba
laje s-ar putea evita pierderea 
unor sume importante de 
bani".

Elena Radu, șefă dc unita
te (nr. 34 Lupeni) a accen
tuat că întreaga activitate a 
salariatilor C.L.F. trebuie să 
aibă drept scop final calitatea 
aprovizionării și servirii popu
lației. Pe de altă parle, a a- 
rătat vorbitoarea, șefii de de
pozite favorizează la aprovi
zionare pe anumiți gestionari, 
neglijind comenzile altora. A- 
ceeași problemă a ridicat-o și 
șeful unității nr. 3 Aeroport,

Solomon
..pe noi, , nu ne
prea ajută tovarășul Nicolae 
Alcxăndroiu, șeful dopozitului 
din Petroșani, ne dă mărfur 
care nu corespund nici 
ta tiv și nici cantitativ".

Pentru eliminarea noi 
surilor privind transportul 
cît și pentru aprovizionarea 
ritmică, tovarășul Dumitru 
Popescu, director adjunct al 
C.L.F. Petroșani, a accentuat 
necesitatea unei mai bune 
colaborări depozii-gestion-ari, 
îmbunătățirea muncii merceo
logilor care au obligația de a 
fl zilnic pe rețeaua unităților 
de desfacere pentru a aduce 
la cunoștința conducerii toate 
greutățile întâmpinate, astfel 
întâi ele să fie operativ eli
minate.

Directorul adjunct al I.L.F. 
Deva, tovarășul Viorel Bota, 
a subliniat faptul că, în con
dițiile dificile din toamna tre
cută. în Valea Jiului s-a mun
cit bine dar că normalizarea 
planului s-a datorat pe lingă 
unele cauze obiective și unor 
lacune existente în organiza
rea muncii în majoritatea 
sectoarelor de activitate, u- 
nor acte de indisciplină. Vor
bitorul a apreciat că planul 
de măsuri adoptat de aduna
rea oamenilor muncii trebuie 
să insiste asupra intensifică
rii eforturilor în sezonul dc 
vară și luarea operativă 
măsurilor pentru întocmirea 
din timp a contractelor cu 
furnizorii și urmărirea onoră
rii lor.

Așa cum au relevat cei ce 
au luat cuvântul, în cadrul 
C.L.F., Petroșani există reale 
posibilități interne pentru îm
bunătățirea activității sub 
toate aspectele, posibilități ca
re printr-o judicioasă valori
ficare să ducă la eficiență e- 
conomică sporită, să ducă în 
final la realizarea dezidera
tului de prim-ordin — apro
vizionarea și servirea ire
proșabilă a populației Văii 
Jiului cu legume și fructe.

a

A apărui numărul 3 al revistei ..Munca de 
pari ici". Revista inserează mesajul adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu de către C.C. al 
Partidului Comunist Român, Consiliul de Stal. 
Consiliul de Miniștri, cu prilejul aniversării 
a 55 dc ani de viață și a 40 de ani de activi
tate in rindurile partidului. Sint publicate, în 
continuare, considerații pe marginea conferin
țelor organizațiilor județene de partid, mate
riale referitoare la eforturile care se fac pen-

tru îndeplinirea cincinalului inainte dc 
men, precum și un interviu cu Cornel Pacos
te. prhn-secrciar al Comitetului de partid al 
Centrului universitar București, pe marginea 
realizării programului de educație comunistă. 
Este inserat, de asemenea, un material privind 
aniversarea a 40 de ani de la luptele ceferiș
tilor și petroliștilor din 1933. Revista mai con
ține consultații și îndrumări legate de învă- 
țămîntul de partid, note și răspunsuri la în
trebările cililorilor.

A

îndeplinirea exigențelor de
(Urmare din pag. 1)

min

Ionica FIERARU

nușa se strecoară nestingheri
tă printre tonele către Care 
se țintește in exclusivitate la 
modul cantitativ. Nu oare din 
cauză că tonele probate a 
avea șist vizibil „peste nor
mă" la brigăzi, sini prea pu- 
ține față dc cantitățile reale 
pe care le dau ca rebut ? Că se 
ignoră total, de către unii 
mineri, respectarea normelor

(Urmare din pag. 1)

___  „ deseori ip... con
voi) dispecerul de la cap de 
linie in car ierul Aeroport 
conducătorii auto de Pe trar 
seul respectiv și. bineînțeles, 
conducerea secției și a între
prinderii, care nu au lua; mă
suri dc sancționare promptă 
a celor ce nu-și respectă în
datoririle de serviciu întoc
mai" (Ulterior, cititorul nos
tru di
nc 
rul din
nu-și face deloc datoria s/U 
o face cum vrea el, dă d-u- 
mul doar la mașinile locale, 
iar noi așteptăm după un au
tobuz Petrila — Aeroport oi
nă ne vine... rău"). Referitor 
la faptul că salariații Uzinei 
de utilaj minier Petroșani so
licită prelungirea traseului 
Aeroport — Piața Victoriei, la 
ora 14. pînă in fața uzinei, 
menționăm că nici unul din 
cei care pretând acest lucru 

(|e vorba de muncitorii dc
In U.U.M.P.. se subînțelege) 
nu eumnâră de la taxatoare 
bilete de 1 leu. Din această 
cauză întreprinderea nu be
neficiază dc un aport eficient 
prin prelungirea traseului. 
Dacă ] 
aceste 
scrie <Ic cheltuieli 
pe^'n: întreținere.
pot fi amortizate 
încasări corecte, în 
distanță, bine ar fi.*. In ședința

s-au trasat sarcini 
factori de răspun- 
i ca pe viitor să 
i minimum aceste 
i autobuze... (O 
ia Preparația câr
âia răstoarnă în

să. prezumții. Cităm :
„Autobuzele staționează prea 
mul: la capete de linii, res
pectiv in Aeroport și la Pe
trila, iar apoi, in vederea

de analiză. j 
precise, pe f 
dere, pentru 
se reducă la 
convoaie de 
„adresă" de 1

mașina!...), să nu plece din 
stație cu ușile deschise, să nu 
oprească autobuzele între sta
ții, să nu întrețină discuții cu 
pasagerii (...Toții Zoltan, 
muncitor la E.M. Petrila, ne 
semnalează : Autobuzul 31 
HD 705 a oprit în stație, am 
urcat in Autobuz dar șoferul 
a închis repede ușile incit 
m-a prins între uși și m-a 
lezat. L-am întrebat dc ce

PE ECRANE

de să întlrzie explozia. De
votamentul salvatorilor io- 
luntari este emoționant. Ni
meni nu se gîndește la propri- 
~ 'r ::_5U-
lui. Dramatica încercare nu

(Ulterioi,
n Petrila, loan Dâianu. 

informează că .dispece- 
cartierul Aeroport

prelungirea
pa-agerii vor înțelege că 

■ autobuze necesită o 
în plus 
care nu 
dccîi prin 
funcție dc

/zPana la... transportul 
in comun '

Filmul ..Explozia" este in
spirat dintr-un fapt real ca
re, in linii mari, s-a petre
cut la noi cu clțiva. ani tn 
urmă. Șalupa căpităniei por- a-i viață, ci la salvarea orași 
tulul Galați găsește un vas ■ • - 
panamez plutind in derivă 
in apele teritoriale. rumd-

Urcind pe punte echi- 
șalupei constata că 
a fost abandonat in 
din cauza unui incen

diu izbucnit la bord. Fiind 
încărcat cu azotat d< amo
niu, pericolul iminent este 
deosebit de mare — explo
zia ar periclita însăși exis
tența orașului și a combina
tului siderurgic. Cițiva nim- 
tașl se plimbă veseli cu bar
ca in apropiere. Unul dintre 
ei, Gică Salamandra, înțele
ge pericolul și se alătură e- 
chipajului șalupei. Începe o 
luptă dramatică și neobosită 
pentru salvarea orașului. 
Vasul trebuie remorcat iar 
incendiul, pe cit sc poate 
îndepărtat. întreaga operație 
se petrece într-o atmosferă 
plină de încordare și tensiu
ne, in care personajele nu-și 
pierd nici moralul, nici stă- 
pinirea de sine. Prin acțiu
nea lor oamenii se ridică la 
dimensiuni eroice. Fiecare 
minut ciștigat însemnează o 
îndepărtare a pericolului de 
oraș. Este o luptă aspră, băr
bătească. a pompierilor și 
oamenilor de știință care 
încearcă prin diferite meto-

a fost zadarnică — vasul
explodează departe, acolo
unde nu mai poate amenin-
ța. iar peste oraș nu se mai
abate decit suflul c.rploziei,
aproape inojensic. Oprită
undeva la jumătate, nunta
poate continua acum

„Explozia" este un film
prin care loan Grigorescu 
(scenariu) și Mircea Dragan 
(regia) expun Intr-un fel ad
mirabil structura personali
tății omului din societat.'a 
noastră, pTiterea Ini de sa
crificiu. Este un film in care 
puIw.ază contemporanei!ai eu 
și in care adori prestigiu,,> 
găsesc excelente partituri 
pentru o interpretare potri
vită ideii. Ne intilnim ni 
Gheorghe Dinică, Toma ■"<> 
ragiu, Dcm. Răduleseu, Jean 
Constantin. George Motoi, 
Colea ROutu", Draga Olteana, 
Radu Beligan, Florin Pier
sic. Prin mesajul generos și 
realizarea artistică deosebi
tă, „Explozia", in care ficți
unea se împletește < u realul, 
este una dintre cele mai 
reușite producții din cinema
tografia noastră in ultimii 
ani.

Filmul rulează la cinema
tograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani.

Cu scrisoarea dv. în față
F5 

Vul- 
aduc a- 
sîntem 

a
4 

Și

dimircscu, bloc 44 ap. 10) es
te, pe bună dreptate, nemul
țumit de modul cum a fost 
.servit" la stația dc spălat 
autoturisme de la ieșirea din 
Petroșani. Intrucît și alți ci
titori ai ziarului ne-au sem
nalat anomalii care se petrec 
la acest serviciu al I.I.L. Pe
troșani. solicităm intervenția 
promptă a conducerii acestei 
întreprinderi pentru curma
rea unor stări de lucruri ..ne
sănătoase" (e vorba, în spe
cial, despre inexistența li
nei ordini în servirea clienți- 
lor, de servire preferențiată 
etc.)

nu

i
Locatarii blocului 

din strada Preparației 
can nici... nti-și mai

— după cum 
ați — de cînd
urcat", la ultimele 
atât apa caldă cît 
ce (pe care în ultimul 

timp o... pro; ură de la vecinii 
cu cișmele în curte). Se aude 
la sectorul I.G.T.. Vulcan?

dc calitate ? Deci, brigada nu 
pierde cine știe ce. dar mi
na?!? Ce ar fi să-și pună 
această întrebare, cu întrea
ga răspundere, fiecare cadru 
al cărui aport decide direct 
soarta producției (mai ales a 
producției marfă, la care pro
porția de realizare scade ver
tiginos) ? Depășirea in 1972 a 
cenușei cu 2,5 puncte și a ti
midității cu 0,6 puncte a e- 
chivalat cu rebutarea de către 
preparație a unei cantități de 
peste 50 mii tone, coca ce a 
determinat o pierdere pe mi
nă de mai multe milioane lei. 
Acoperă penalizările pe care 
le suportă cei in cauză acest 
deficit de proporții ? Chiar 
să presupunem că da. n.u 
pierde oare in esență econo
mia noastră ?

Să- revenim la planul do 
măsuri frumos și cuprinză
tor in siile : „Se vor reduce 
scurgerile de steril in abataje 
prin respectarea întocmai a 
monografici 
In fapt, 
se curăță, 
calitatea 
tehnologic, 
teresează, 
zut. de probarea cu regulari
tate a vagonetelor, nu se c- 
xecută pușcare selectivă la 
lucrările de pregătire în mixt, 
vagonetele sosite din subte
ran la Aninoasa-sud sint cul- 
butate oricum or veni cu des-

tinația preparație : mai 
și cazuri cind peste vagone
tele cu steril de la pregătiri 
au unii „grijă" să le... garni
sească cu un pospai de căr
bune și dă-i drumul, că nu se 
vede : în rapoartele de la 
conducerea minei nu se pune, 
in general, problema calității 
și uite-așa lucrurile merg cum 
s-o nimeri. Pe luna ianuarie 
1973 cenușa a fost depășită 
cu 3,1 puncte, iar umiditatea 
cu 0,1 puncte, s-au rebutat a- 
proape 4 500 tone, ceea ce a 
făcut să se scurgă pe apa 
Sîmbetei cîteva sute de mii de 
lei. ; dar la recenta confe
rință a sindicatului pe mină 
despre problemele calității 
cărbunelui nu s-a amintit ni
mic... De ce ?

Se impune ca organizația de 
partid de la E.M. . Aninoasa 
să-și exercite mai activ, mai 
eficient, funcția de conducă
tor politic al colectivului, ale 
strădaniilor acestuia 
redresarea producției, 
îmbunătățirea calității 
bunclui extras. Tn 
adunării generale a ( 
lor muncii comitetul de par
tid, comitetul oamenilor mun
cii* și comitetul sindicatului 
trebuie să asigure trasarea 
unor jaloa • sigure și pentru 
dezbateri: in spirit critic și 
autocritic cu simț analitic, a 
problemei calității care, e bi
ne să sc rețină, nu este fa
cultativă.

Stimate tovarășe Traian 
Albii (Paroșeni, str. Piscului 
nr. 4; transmitem conducerii 
T.A.P.L. ..dorința" dv. -ca și 
la bufetul „Crișul" condica de 
sugestii și reclamații să fie 
dată celor ee-o solicită. De 
altfel, asta e o obligație a sa- 
lariaților T.A.P.L. •

■© Același răspuns ca și lo
catarilor din blocul F 5 din 
Vulcan îl dăm și lui Mircea 
C. Popescu din blocul 51 de 
pe strada Viitorului — Petro
șani.

© Medicul Liviu Durghi- 
nescu (Lupeni, str. Tudor Via-

® „Se pâre că au înghețat 
becurile pe strada Mihail Ko- 
gâlniceanu din Petroșani — 
ne scrie loan Ciur. Oamenii 
așteaptă cam de mult lumi
nă pe susnumita stradă, tova
rășe loan Ciur, că nu prea e- 
xistă becuri pentru lanterne, 
în magazinele noastre. Poate 
sesizarea dv. va fi auzită și 
la O.C.L. Produse industriale.

tăi-ind, deci, regula), abaterile 
n-au dispărut total de pe tra
seele transportului în comun. 
Dorința muncitorilor de la 
U.U.M.P, — într.ucît e o do
rință și poate fi îndeplinită 
— merită 
siderație. 
lui Piața ’ 
poate fi i 
zină. In i 
salariații 
cumpără 1 
să-și spună răspicat 
tul... controlorii I.G.C.-ului (că 
există destui I). Se mai mani
festă încă tendința, în spe
cial pe ruta Aeroport — Pe
trila, ca șoferii, cînd e aglo
merație, să schimbe tăblița 
indicatoare, trecînd subit pe 
traseul Petroșani — Lonea 
(de ce?). Acdlași autobuz Pe
troșani — Lonea circulă din 
ce în ce mai neregulat, 
cel dc la ora 5,40 dimineața 
e ca și inexistent. Este nece
sară — pentru ca lucrurile în 
resortul transportului în co
mun să ia o turnurii favora
bilă. așteptată de călători — 
activizarea dispecerilor din 
stafia finală Aeroport, inter
zicerea staționării îndelunga
te a autobuzelor în această 
stație terminus la orele de 
vîrf, la ora M schimbarea 

se
se pa- 
activi-
comun

î Să fii? luată în con- 
T raseu I au tobt i zu-

Victoriei — Aeroport 
prelungit pînă la u-« 
privința faptului că 

U.U.M.P.-ului nu 
bilete de 1 leu, pot 

cuvîn-
întocmai 

armare.

dc

lic
vagonetele 

Tehnicianul 
la

n,u cum

nu 
cu 

serviciul 
se in- 

am vă-

pentru 
pentru 

i căr- 
•cgă’.irea 
oameni-

pleacă așa repede și nu aș
teaptă să se urce omul in 
autobuz și drept răspuns mi-a 
zis că dacă vreau să-1 reclam 
îmi împrumută și o... poză a 
sa"). S-a atras atenția în mod 
foarte serios că. in caz. de 
abateri, se va ajunge pînă la 
desfacerea contractului de 
muncă al celor vinovati (Oa
re, s-a ajuns ? După cum ve
dem nici nu poate fi vorba 
despre o stagnare a repetabi
lității abaterilor disciplinare ?’ 
— n.n.).

Să
unor 
și a 
re a 
transportul în comun se men
ține. Parcă nu în măsura 
constatată de noi anterior, to
tuși, chiar ca... excepții (în-

pier- 
grup 

uestea

compensării timpului 
in

I,
■ corespunzător*, 

un flux con
tinuu a! c.. cu’a'iei"). Tot in 
ședința respectivă, li s-a rea
mintit conducătorilor auto 
sarcinile de serviciu pe care 
le au. de a opri OBLIGATO
RIU in fiecare stație („In 
de 6 ianuarie — se spec 
într-o scrisoare semnată 
un grup de 31 de mineri 
Uricani — autobuzul cu 
31 IID 3874. deși nu trans
porta. mai mult de 6—7 pa
sageri, nu a oprit in stație, 
unde erau vreo 40 si ceva de 
oameni, nc-a făcut „tai-tai" 
cu mina și ne-a lăsat să nini 
stăm acolo încă nnroapc o 
oră. Pentru că '-ram prea 
mulți și i-am fi aglomerat

ziua 
ifică 

de 
din 
nr. '-)• 

conchidem : In pofida 
„sarcini precis trasate" 

„măsurilor de indrepta- 
defecțiunilor", pana la

personalului de bord sâ 
facă pe trasee. Există, 
re, premise pentru ca 
tatea de transport în 
să fie îmbunătățită !

iar

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,32 
trecute din an — 37, 
râmase — 328.

CALENDAR în
MARII, 6 FEBRUARIE

PRONOSPORT
i.

EVENIMENTE

7.29
Zile 
Zile

1—0

randello ;
21,45 Poșta T.V. ;
22,00 24 de ore. Contraste 

lumea capitalului ;
22,30 Gala maeștrilor.

g, - 1952 Marea Brita-
nie — Elisabeta a II-a a fost 
proclamată reqin-j a Regatu
lui Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de nord.

E
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Explozia ; Republica: 
Lupul negru , PETRILA: Jo
cul de-a moartea ; LONEA
— Minerul: Misiunea sub
locotenentului Sipos ■, VUL
CAN : Directorul; 1
— Cultural: Marea 
reală , Muncitoresc: 
nit un soldat de pe

LUPENI 
hoina- 

A ve- 
: front:

RADIO

strumeni 
ușoară i
11.30 Co 
telev,ziunli 
Disc u!
cu inele 
pre.ul j 
jurnal; 
prin.- ;

popular* 
știri ;
die pen 
gini ă... ------- - —
cii": 15.40 Muzică de estradă; 
16,00 i’ad.ojurn .1 ; 16,15 ..Mă
rie și Moi oară" — cinlece 
populare ; 16,35 Cintecul săp
tămânii ; 17.00 Antena tinere
lului dr/bale; 17,30 Program 
muzira! oierii ceferiștilor de 
l i depoul Petroșani ; 18,00 O- 
rcle serii; 20.00 Zece melo
dii preferale , 20,45 Consem
nări ; 21.00 Revista șlagăre
lor , 21,25 Moment poetic ■,
21.30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

Ic; 11.15 Muzică 
rel Giroveanu ; 
copii al Radio- 

•znerze; 12,0C
12,30 Întâlnire

ipulară și inter- 
i ; 13,00 Radio- 
0 Concert de 

Compozitorul 
14,40 Melodii 

. , .00 Buletin de
15.05 Radioencîclope- 

linvret ; 15,25 Pa- 
din opereta „Saltimban-

Umor comercial
lui, dar sesizăm umorul. A- 
propo dc umor. ln dicționa
rul limbii noastre in dreptul 
acestui cu vini, stă scris : haz. 
Rămîne de Stabilit insă, dacă, 
in cazul relatat, autorii texte
lor citate au făcut un haz. ori 
s-au făcut de haz in ochii 
cumpărătorilor ?

T. JIAN!
că ’ la
Petro

6.00 Muzica și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Atlas cul
tural ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară din Bistrița Năsă-

V
MARȚI. G FEBRUARIE

9,00 Teleșeoală :
Biologie (anul III liceu).

Fiziologia
Limba română (clasa a 
VIII ni ■ ’
Istorie — monumente 

brîncovenești ;
Telex ;
Publicitate ; 
Avanpremieră ;
Teleenciclopedia (relua
re) ;
Muzică populară 
Telpcinemateca 
copii : Ioana în 

12,15' Dans și mu u i 
tindem , 

12,45 52 de inițiative i 
săptămini (reluai 

13,00 Telejurnal ; 
15,00-16.00 Lecții " ” 

lucrătorii 
tură ;
Curs de limba 
ția a 39-a ;
Telex ,
Steaua polară. Emisiune 
de orientare școlară șl 
profesională , 
Imagini din 
landă ■,
Universitatea T.V.; 
1001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
cauză a întregului 
por ;

Melodia ăptaminu.
Reflector ;
Seară ■'le teatru. Viate 
ce ți-am dat. de Luigi Pi-

17,30

18,30

18,40
19,20
19,30

20,00
20,03
20,20

T.V. 
din

365 299

II.
III.

3—1)
0—0

1
X

pentru IV. 3—1 1
atac ; V. 1—0 1

1- uieiu VI. o—o X
VII. 2—0 1

in 52 de VIII. 0—0 Xire); IX. 0—0 X
X. 1—0 1pentru XI. 0 0 Xaqricul XII. 1—1 X

usă. Lec
XIII. 0—1 2
Fond de premii

VREMEA
Iei

Noua Zee-

DO-

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri ;

în
de

Maximele : Petroșani + 6 
grade; Paring 0 grade.

Minimele: Petroșani —1 
grad ; Paring — 6 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 ORE : Vîeme în ge
neral frumoasă cu cer mai 
mult senin noaptea. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul nordic.

cer

După cite știm noi, cumpă
rătorii, comerțul pe lingă ce
lelalte funcțiuni din cadrul 
angrenajului complex ai cir
culației mărfurilor are și un.i 
de oaza, aceea ce a deservi 
populația cu Cvie trebuincioa
se traiului cotidian.

Sâ ne fie iertată îndrăznea
la că facem această precizare 
in afara formelor de ridica
re a calificării, dar faptele 
din „teren" atestă 
O.C.L Industrial din
șani se mai întâmplă și altfel.

Știut este că un cumpărător 
obișnuit nu cumpără în fieca
re zi un palton, un costum sau 
o pereche de pantofi. In 
schimb, «mărunțișuri" cum sînt 
ciorapii, 
și multe, 
care sînt 
pe zilnic 
rie, au o___  . . .
tare. In urbea noastră aceste 
articole pot fi (mai exact pu
teau fi) procurate de la ma
gazinul specializat „Delete
rul" și cel cu nr. 1. ambele 
de pe artera principală a ora
șului. Celor care în zilele de 
1, 2 și 3 februarie (și cine știe 
cîle zile vor mai trece așa) 
doreau să se aprovizioneze cu 
asemenea articole mărunte, 
dar absolut indispensabile 
traiului zilnic, organizația co
mercială locală l-a pregătit o 
amuzantă festă.

Iat-o ! Pe ușa magazinului 
„Degeterul" cumpărătorii pu
teau citi o dezinteresată in
tenție de informare, caligra
fiată astfel: „închis între 25 
ianuarie — 1 februarie (cu 
toate că ne găseam în ziua de 
3 ale lunii n.n.). Mărfurile so
licitate se găsesc la magazi
nul nr. 1 din centru". La ma
gazinul indicat în text un 
alt afiș anunța stimata clien
telă că „Magazinul închis (tot 
pentru inventar) din data dc 
1 februarie. Mărfurile solici
tate se găsesc la magazinul 
din /Aeroport sau la cel din 
Petrila". Așadar, un fel de 
„poftiți la noi cu încredere că 
noi... plecăm de-acasă".

Noi, cumpărătorii, nu prea 
ne pricepem în ale comerțu-

batistele, nasturii, ața 
multe alte articole, 
achiziționate aproa- 
de fiecare gospodă- 
niull mai mare cău-

intreprinderile, instituțiile și populația din \ alea Jiului că 
?• i ,f'i- -/ZA SERVICII CU AUTOCRAX propriu. Plata se 
poate face prin virament sau în numerar

b/iormațn si se pot primi zilnic intre orele
i > dc le r t'/- tstâ atâ'; r.i inir uvinderii cu sediul

in Petroșani str ( uza Vodă nr. 23, telefon 1444.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Bredan 

loan, eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pali Pe
tre, eliberată de I.G.C. Petroșani. O declar nulă.

MINERIT RESPECTAT! NORMELE DE
TEHNIC^ ygCyjTATIl ÎN SUBTERzA.

w " -.7 - 
fc’-» -

X-

1

■A

J,

*
A

PE VAGONETE!
CIRCULâTi NUMAI CU CĂRUCIORUL DE SERVICIU
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ULTIMELE ȘTIRI
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25 de ani de la semnarea Tratatului de

1/4

w
prietenie, colaborare

șl asistență mutuală dintre România șl U. R, S. S.
A

Intilnire prietenească în saloanele

ni L&
Ultimele știri

/ / / <
-x

O.UJL—au trecut 10 ani“

ambasadei române din
MOSCOVA 5 

dentul 
Duță, 
celei

Corespon- 
Agerpres, Laurentiu 

transmite: Cu prilejul 
de-a 25-a aniversări a 
rii primului Tratat de 

și asis- 
România 
ambasa- 
U.R.S.S

prietenie, colaborare 
tentă mutuală dintre 
și Uniunea Sovietică, 
dorul României în
Gheorghe Badrus. a organizat, 
la 5 februarie, o intilnire prie
tenească in saloanele ambasa
dei.

Au participat G. I. Voronov.

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., V. I. Dolghih. 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. M 
A. Leseciko. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. P. Gheorgadze, 
secretarul Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., V. 1. 
Konotnp, prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, G. 
A. Kiseliov, adjunct de șef de

secție la C.C. al P.C.U.S., N. 
N. Rodinov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. conducători de mi
nistere si departamente, lucra
tori cu munci de răspundere 
ai aparatului C.C. al P.C.U.S., 
reprezentanți ai opiniei știin
țifice, culturale, artistice, ai 
unor organizații obștești sovie
tice, ziariști.

Intîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

In scopul încetării războiului Reuniunea

și restabilirii păcii multilaterală

în întreaga Indochină
de la Helsinki

In primăvara anului 1973, 
Organizația, Unității A.ricane 
va celebra împlinirea a 10 
ani de la eroarea ei; ceea 
ce pentru o organizație, re
prezintă de acum virsta ma
turității.

In urmă «ti abia clțivo ani, 
a vorbi despre maturitatea 
Organizației Unității Africa
ne repre/enla un cura) pen 
tru înșiși suporterii săi.

Treptat însă. organizația 
începe,să se afirme cu preg
nanță. îndeosebi in domeniul 
realizării unității africane. In 
acest mod, principalul rol al 
O.U.A. la bilanțul unui de
ceniu de existentă este ace-

pre existența lor, s-a preo
cupat de cerințele mișcări
lor de eliberare, de proble
mele lor interne, 
împotriva climatului

luptind 
de ig

norare de care erau încon
jurate ; pină tind. astăzi, 
întreaga Iunie le consideră 
ca reprezentative pentru te
ritoriile respective.

Acesta este, pe s. 
lanțul a zece ani de 
ță a Organizației 
Africane. Pentru 
perspectivele ei sînt consi
derabil mai mari. Compa
rativ cu deceniul ’60, Afri
ca s-a schimbat și nu într-o 
mică măsură. Divergențele

:urt, bi- 
existen- 
Unitățil 

viitor,

DIN PRESA STRĂINĂ

Declarația
Republicii

de

G.R.P. al 
Vietnamului 
Sud

5VIETNAMUL DE SUD 
(.Agerpres). — Guvernul Re- 
voluționar Provizoriu al Re- 
pubiicii Vietnamului de Sud 
a dat publicității o declarație 
în ca-e își exprimă sprijinul 
pentru lupta justă a poporu
lui cambodgian și atitudinea 
sa rezonabilă formulată in 
declarația lui Norodom Sia- 
nuk. șeful statului cambod
gian și președintele F.U.NC., 
făcută cu prilejul semnării 
acordului de încetare a răz
boiului și restabilire a păcii 
în Vietnam. Ca vecin apro
piat și tovarăș de arme al po
porul ui frate cambodgian — 
arată declarația G.RJ’. 
popu’. -/ia sud-vietnameză 
G.R.P. cer ca S.U.A. să 
ceteze intervenția în
bodgia. să respecte drepturi
le naționale fundamentale a- 
le poporului khmer și să-i 
permită acestuia să-și rezol
ve singur problemele inter
ne, fără nici un amestec stră
in. Populația sud-vietnameză 
și G.R.P. au recunoscut tot
deauna pe șeful statului, No
rodom Sianuk, ca reprezen
tantul legalității, autenticită
ții si continuității statului 
cambodgian.

Și 
în- 

Cam-

Prima întrevedere pre
liminară a reprezentan
ților celor două părți 

sud-vietnameze
PARIS 5 (Agerpres). — La 

Centrul de conferințe inter- 
naUonale din capitala fran
ceză a avut loc. luni, prima 
întrevedere preliminară a re
prezentanților competent) ai 
cei'r două părți sud-vietna-

După cum s-a anunțat, în- 
trevr-derea preliminară a fost 
organizată în vederea exami-

ROMA (Agerpres). — 
Trasporlată la spital pentru 
o naștere obișnuită, o tînără 
din împrejurimile Romei a 
căzut de Ia etajul trei al clă
dirii in care fusese instalată. 
In urma căderii, ea s-a ales 
cu mai multe fracturi, dar a 
uat naștere unui copil per
fect sănătos.

★
WASHINGTON (Agerpres). 

— O echipă de specialiști de 
Ia Universitatea Wayne din 
Delroi! au iăcut o autopsie 
pe o mumie egipteană de 

6r>0 de ani și au descoperit 
o inimă in perfectă stare de 
conservare. Mumia aparținea 
unui bărbat In vlrstă de cir
ca 35 de ani. iar operația e- 
fer!uată a permis descoperi
rea inimii șl a aortei. Ambe
le se prezintă bine conser
vate.

★
MANAMA (Aqerpres). — 

O nouă necropolă greceas
că. dafind aproximativ din 
secolul IV-lea i.e.n.. a fost 
descoperită intr-o zonă de 
la periferia orașului Mana
ma. capitala emiratului Bah
rein. ’ n cimitir asemănător 
fusese descoperit în urmă cu 
două săptămini la numai un 
kilometru de la actualul loc 
al cercetării. Pe locul săpă
turilor eîecfuate au fost de
gajate 27 morminte, care cu
prindeau numeroase obiecte 
de cult, printre care, într-o 
stare de conservare bună, 
mai multe vase, un pumnal, 
o lampă etc. Se consideră că 
cele două necropole aparțin 
aceleiași perioade.

nării condițiilor de desfășu
rare, în viitorul apropiat, a 
consultărilor dintre cele do
uă părți, prevăzute în 
cordul privind încetarea răz
boiului și restabilirea 
în Vietnam.

Reprezentanții
Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului
Sud și Administrației de 
Saigon au hotărît să se 
tîlnească din nou la 7 februa
rie.

A-

picii

Guvernului 
al 
de 
la 

în-

★
SAIGON 5 (Agerpres). 

Luni, la Saigon a avut 
o nouă reuniune — la nive
lul șefilor de delegații — a 
Comisiei mixte militare cva- 
dripartite, formată, in virtu
tea Acordului privind înce
tarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam, din re
prezentanții R. D. Vietnam, 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Statelor U- 
nite și administrației saigo- 
neze.

In cursul reuniunii, repre
zentantul R.D. Vietnam a 
chemat partea americană să 
înceapă demontarea tuturor 
bazelor sale militare din 
Vietnamul de Sud. în confor
mitate cu acordul semnat la 
Paris, la 27 ianuarie. Toto
dată. reprezentantul R.D.V. a 
propus ca delegația S.U.A. să 
prezinte un grafic al retrage
rii complete a trupelor 
mericane din Vietnamul 
Sud.

Tot din Saigon se anunță 
că, luni. Comisia internațio
nală de control și suprave
ghere și-a trimis echipele în 
cele șapte puncte ale Vietna
mului de Sud orevăzute 
protocolul corespunzător 
Acordului privind 
războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam. Este vorba de 
Hue. Da Nang. Pleiku. Ph.an 
Thief, Bien Hoa. My Tho și 
Cantho. Luni au plecat pe 
teren Si echipe de control ale 
Comisiei mixte militare cva- 
dripartite.

loc

a- 
de

de 
al 

încetarea

WASHINGTON (Agerpres). 
— Nava spațială „Pioneer 
10", care de la începutul lu
nii martie traversează o cen
tură de asteroizi, n-a întilnil 
nici un obstacol care s-o 
perturbeze din drumul ei r2- 
tre Planeta Jupiter. ~ 
de asteroizi a fost 
de un specialisl 
N.A.S.A. drept un 
inel de un miliard 
metri in diametru și de 280 
milioane kilometri in lărgi
me. După cum se știe, nava 
..Pioneer-10" a iost lansată

Centura 
descrisă 
de la 
gigantic 
de kilo-

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB
la 2 martie anul trecut și se 
va afla in punctul cel mai 
apropiat de Jupiter la înce
putul lunii decembrie. In 
luna aprilie, urmează să fie 
lansată o altă navă. ,.Pio- 
neer-11", in aceeași direcție.

★
WASHINGTON (Agerpres). 

— Gripa engleză face 
ravagii, de vreo patru săptă- 
mîni, in mai mult de 122 de 
orașe americane. Pină acum, 
au fost raportate un număr 
de 1 027 victime ale acestei 
epidemii, care a lovit, mai 
ales, zona de pe coasta Pa
cificului a Statelor Unite.

HELSINKI S — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, trans
mite : In ședința de luni, din 
cadrul reuniunii multilaterale 
de la Helsinki, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Liechtens- 
teinului, Spaniei, Turciei, 
Franței, R.D.G., Uniunii Sovie
tice, Greciei, Ciprului, Unga
riei, Portugaliei și Luxembur
gului, care s-au referit la di
versele aspecte privitoare la 
agenda viitoarei Conferințe 
pentru securitate și coopera
re in Europa. Totodată, au în
ceput dezbaterile asupra punc
tului al doilea propus pentru 
ordinea de zi. In intervenția 
sa, ambasadorul sovietic a a- 
dus unele completări la pro
punerea formulată anterior cu 
privire la lărgirea legăturilor 
comerciale, economice, 
țifice și tehnologice, j 
egalității în ' 
operarea în 
rii mediului 
zentind un
detaliate pentru comisia ce se 
va ocupa de aceste probleme.

. știin- 
pe baza 

drepturi și la co- 
domeniul protejă- 
inconjurător, pre- 

proiect de sarcini

S lntr-o declarație difuza
tă de agenția A.C.T.C., Minis
trul Afacerilor Externe al
R. P.D. Coreene consideră că
S. U.A., instruind armata sud- 
coreeană și organizînd, pe 
scară largă, manevre militare 
in apele teritoriale ale Co
reei de Sud, comit acte ex
trem de periculoase. Guvernul 
R.P.D. Coreene și întregul 
popor coreean denunță cu fer
mitate aceste provocări la a- 
dresa poporului coreean.

© Primul ministru al Re
publicii Irlanda. Jack Lynch, 
a cerut președintelui Repu
blicii. Eamon de Valera, di
zolvarea parlamentului
(D.A.I.L.), în vederea organi
zării de alegeri generale, la 
28 februarie a.c.

In cadrul unei declarații o- 
ficiale, primul ministru irlan
dez și-a motivat acțiunea a- 
firmind că scrutinul este ne
cesar. in primul rind pentru

OSLO (Agerpres). — Un a- 
vion bireactor de tip „DC- 
9", aparținind companiei de 
transporturi aeriene „S.A.S.", 
a aterizat forțat, la numai 
citeva momente după deco
larea de pe aeroportul inter
național Fornebu — Oslo, in 
apele fiordului din apropie
re. Avind la bord 29 de pa
sageri și patru membri ai e- 
chipajului, avionul efectua o 
cursă internă spre nordul 
Norvegiei. Potrivit primelor 
cercetări, comandantul aero
navei a ordonat echipajului 
să anuleze decolarea din 
motive necunoscute pină în 
prezent, după ce aparatul în
cepuse deja să ruleze cu 
motoarele in plin. Intrucit 
pista era înghețată, operați
unea de frinare a eșuat, iar 
avionul a început să patine
ze, oprindu-se la aproape 200 
de metri de țărm pe gheața 
fiordului situat pe direcția 
decolării. Gheața a cedat la 
citeva minute după oprirea 
aparatului, care a căzut in 
apa adincă de peste 12 metri 
și numai intervenția operati
vă a echipajului a Împiedicat 
să se înregistreze victime o- 
menești. Din fericire, pasa
gerii s-au ales doar cu spai
ma șl cu o baie in apele în
ghețate ale fiordului.

După cum este cunoscut, 
in urmă cu aproximativ o 
lună, un avion de tip „Fok- 
ker-FellowshIp“, aparținind 
companiei „Braathen Safe", 
s-a prăbușit cu citeva minu
te înaintea aterizării pe ae
roportul Fornebu, provocind 
moartea a 40 de persoane.

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

Ajutor acordat de către P. H. U. D
unor țări din Orientul Apropiat

a-

NAȚIUNILE UNITE 5 (Ager
pres). — O serie de țări din 
zona Qrientului Apropiat, prin
tre care Egiptul, Iordania, Si
ria, Republica Democrată a 
Yemenului, vor beneficia de a- 
jutorul acordat țărilor in curs 
de dezvoltare de către Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), s-a
nunțat la încheierea reuniunii 
consiliului de administrație al 
acestui organism.

In ce privește Republica A- 
rabă Egipt, consiliul a apro
bat un program cvadrienal, în 
valoare de 27 500 000 dolari; 
creditele acordate de P.N.U.D. 
vor fi astfel repartizate: 
4 850 000 dolari pentru dezvol
tarea industriilor și pentru 
valorificarea bogățiilor natura-

le de care dispune această 
tară, 2 160 000 dolari pentru 
finanțarea agriculturii și a re
țelelor de irigații, 2 900 000 
pentru educație și serviciile 
științifice și, in fine,1 836 000 
dolari pentru extinderea rețe
lei de transporturi și teleco
municații, precum și pentru fi
nanțarea comerțului, industriei 
energetice și sănătății publice.

Iordania va primi un ajutor 
global de 15 000 000 
dintre care 1 880 000 
dezvoltarea activităților 
tractive și a industriei, 
1 161 000 dolari pentru redre
sarea administrației publice. 
Celelalte fonduri urmează să 
fie repartizate ministerelor a- 
griculturil, transporturilor și 
comunicațiilor, — instrucțiunii 
publice și serviciilor sociale.

dolari, 
pentru 

ex-

LONDRA

„Săptămînă
culturii

și științei
romanești"

la de a fi ajutat la acredita
rea ideii < rj, in ciuda diferen
țelor de culoare, de rasă a 
barierelor lingvistice sau geo
grafice, Africa reprezintă o 
entitate. De la nord la sud, 
de la est la vest. Desigur, 
încă din 1963 o serie de li
deri africani declarau că 
„ceea ce ne unește este mai 
puternic decit ceea ce ne 
desparte". Dar diferența e- 
sențială este că, in 1963, o 
asemenea fra/ă se datora nu
mai euforiei momentului de 
apariție al O.U.A., pe rind 
în 1973 ea este pe cale să 
exprime o realitate deja e- 
xistentă. O realitate afirmată 
și în cadrul sesiunii trecute 
a Adunării Generale a 
O.N.U., cind se „descoperea" 
și rolul O.U.A. in această e- 
voluție.

Urmărind să acționeze pen • 
tru afirmarea și realizarea 
unității africane, O.U.A. a 
avut, în acest sens, un rol 
notabil în aplanarea unora 
din. conflictele înregistrate 
în Africa în ultimul dece
niu : războiul civil din Ni
geria, restaurarea păcii civi
le în Sudan, după 17 ani de 
lupte fratricide, 
divergențelor de 
intensitate dintre 
state ale Africii.

O altă mare 
a Organizației Unității Afri
cane o reprezintă sprijinirea 
constantă și efectivă a miș
cărilor de eliberare din V 
frica împotriva ultimelor ci
tadele ale rasismului și co
lonialismului de pe conti
nent. O.U.A. a vorbit des-

aplanarea 
mai mică 
o serie de

contribuție

ideologice se estompează. Se 
afirmă o pregnantă luare de 
cunoștință a veritabilelor 
interese africane. Grupurile 
geopolitica, constituite pe 
singura bază a comunității 
lingvistice sau a unor ra- 
porluri privilegiate 'U fos
ta putere colonială se des
tramă și ele. făcînd să a- 
pară germenii unei evoluții 
profunde : evenimentele din 
Madagascar sau criza zonei 
francului, in Africa fran- 
cofonă, tendințele de apro
piere si de regrupare a sto
lelor africane de limbă fran
ceză cu cele de limbă en
gleză reprezintă. în acest 
sens, exemple concludente.

In același timp. Africa 
combatantă își manifestă și 
ea o forță sporită. Guineea- 
Bissau urmează să-Si pro
clame în curlnd indepen
dența. Frontul de Eliberare 
din Mozambic atacă trupele 
portugheze chiar în bazele 
lor militare, poporul 
desian demonstrează că e- 
xistă si că refuză orice com
promis.

In această ambiantă con
siderabil modificată, cel de
al doilea deceniu d«* exis
tență ~ O.U.A. ar urma să 
permită o acțiune comună 
oentru crearea unei socie
tăți africane în care recurge
rea la autenticitate să se ba
zeze pe progresul tehnic și 
științific, in care cooperarea 
inter-africană în domeniile 
comerciale, economice, mo
netare să devină o realitate

rho-

..JEUNE AFRIQUE"

evidenția in ce măsură a-

țări pentru că yemeniții au 
trăit întotdeauna uniți, iar di
vizarea lor a constituit o 
consecință a dominației co
loniale".

a
derarea țării la Piața comu
nă este acceptată de națiunea 
irlandeză.

© Două posturi de poliție 
din Omorfifa, in apropiere de 
Nicosia, au fost atacate de 
un grup de persoane înarma
te. Un comunicat dat publici
tății duminică de poliția ci
priotă subliniază faptul că, 
cele două obiective sînt situa
te pe „linia verde" care se
pară sectorul grec și turc al 
insulei. Polițiștii și gardienii 
aflați la post au fost dezar
mați după care grupul de a- 
tacatori a capturat o cantita
te de arme și muniții.® Președintele Republicii 

Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Mohamer El Gedafi și 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Assad, au 
participat luni, la o reuniu
ne, ce a avut loc în capitala, 
egipteană — relatează agen
ția M.E.N. In cursul con
vorbirilor. șefii celor trei sta
te, membre ale Confederației 
Republicilor Arabe au exami
nat posibilitățile de intensi
ficare. în continuare, a coope
rării dintre Egipt. Libia 
Siria, în diverse domenii.

• Greva cadrelor didactice 
din Philadelphia a in.tra.t_ ’xn 
cea de-a oincea 
Negocierile dintre 
tanții sindicatului și cei 
autorităților locale de resort 
au intrat într-un impas to
tal, în ciuda faptului că ulti
ma reuniune s-a desfășurat 
în fața camerelor de televi
ziune Ea grevă participă 
10 000 din cei 13 000 de pro
fesori din oraș.

t în 
săptămînă. 

reprezen- 
ai

și

© Referindu-se la hotărâ
rea guvernului de la Salisbury 
de a redeschide frontiera cu 
Zambia, președintele zambian, 
Kenneth Kaunda. a afirmat 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că țara sa nu va mai 
utiliza teritoriul rhodesian 
pentru tranzitul importurilor 
și exporturilor sale.

© Intr-un interviu acordat 
presei din Sanaa, președinte
le Republicii Arabe Yemen, 
Abdul Rahman Iriani. a de
clarat că acordul de unitate 
realizat de cele două Yeme- 
nuri va fi aplicat înainte de 
luna noiembrie 1973, data 
prevăzută inițial. ..Unitatea 
interyemenită. a subliniat Ab
dul Rahman Iriani. diferă de 
o uniune obișnuită între două

(fb In mai multe zone ale 
Au'fraliei au căzut, in ultime
le zîle, ploi torențiale. care 
au provocat, pe alocuri, inun
dații grave. Traficul feroviar, 
rutier și aerian a fost pertur
bat, ceea ce a dus la izola
rea mai multor localități. I- 
nundațiile survin dypă luni 
de secetă și >n condiții în ca
re în alte părți ale continen
tului se înregistrează în con
tinuare temperaturi do peste 
40 grade Celsius.

LONDRA 5 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu. transmite : 
„Victoria" 
chis luni 
și științei românești". In 
cest cadru, sint prezente o ex
poziție a personalităților cul
turii și artei din țara noastră, 
o expoziție de carte româneas
că și o expoziție de artizanat 
din România.

In zilele următoare, in in
cinta bibliotecii,, vor avea loc 
vizionări de filme documenta
re românești privind diferite 
aspecte ale vieții politice, so
ciale și economice din țara 
noastră, filme cu caracter tu
ristic, precum și audiții de 
muzică populară românească.

La Biblioteca 
din Londra s-a des- 
„Săptămîna culturii 

a-

Vizita
secretarului

general al O.N.U.
în India

DELHI 5 (Agerpres). Secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, care se află intr-o vi
zită oficială la Delhi, a fost 
primit, luni, de președintele 
Indiei, Varahagiri Venkata 
Giri, și de premierul Indira 
Gandhi. El a avut, de aseme
nea, o nouă rundă de convor
biri cu șeful diplomației indi
ene, Swaran Singh.

Principala problemă aborda
tă in cadrul acestor întreve
deri a fost situația din regiu
nea indo-pakistaneză.

Intr-o declarația făcută pre
sei, Kurt Waldheim și-a ex
primat opinia că Organizația 
Națiunilor Unite poate 
aducă 
narea 
fruntă 
giune. 
tă, că 
corde 
porului vietnamez in 
de reconstrucție și 
pașnică a țării.

să-și 
contribuția la soluțio- 
problemelor care con
statele din această re- 
E1 a menționat, totoda- 
O.N.U. este qata să a- 
asistență și sprijin po- 

opera 
refacere

Sesiunea Comitetului
pentru probleme agricole

din cadrul
Comisiei economice a O.N.U.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
Euni au început la Geneva 
lucrările celei de-a 24-a se
siuni a Comitetului 
probleme agricole din 
Comisiei economice a 
pentru Europa.

Timp de cinci zile, c 
ții țărilor participante 
dezbate un larg cerc de pro
bleme înscrise pe agenda de 
lucru a sesiunii, printre ca
re schimburile intervenite în 
ultimul timp în agricultura 
europeană, evoluția recentă 
a comerțului țărilor conti-

pentru 
cadrul 
O.N.U.

delega- 
? vor

nentului nostru cu produse 
agricole, activități care pre
zintă un interes special pen
tru țările mai puțin dezvolta
te. membre ale comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Eu- 
ropa. lucrările unor organiza
ții internaționale referitoare 
la problemele mediului lega-< 
te de agricultură, posibilități
le cooperării 
F.A.O. etc.

La lucrările 
siuni ia parte 
a Ministerului 
Industriei Alimentare și 
pelor din România.

viitoare ca

se-actualei
și o delegație 

Agriculturii, 
A-»

Pescuitul în
Consiliului

dezbaterea

a
ministerial
E. E.

BRUXELLES 5 (Ager
pres). — Consiliul ministerial 
al Pieței comune, format din 
miniștrii de externe ai celor 
nouă țări membre, s-a întru
nit luni la Bruxelles, avînc’ 
ca principal punct pe ordi
nea de zi elaborarea termeni
lor unui acord de schimburi 
libere cu Norvegia, țară care' 
a refuzat. în urma unui re
ferendum național, aderarea 
la C.E.E.

Problema importării pește
lui congelat, recoltat în ape
le norvegiene, în țările co
munitare, îndeosebi

Marea Britanie, 
desigur, atenția 
lor, cu atît mai 
unele țări membre ale C.E.E., 
mai ales Franța, consideră că 
acordarea unui regim prefe
rențial Norvegiei ar putea a- 
fecta industria pescuitului din 
țările comunității. Deciziile 
Consiliului ministerial urmea
ză să constituie platforma pe 
baza căreia ~ 
va perfecta 
limită

la

va concentra, 
partiaipanți- 

mult cu cît

Comisia executivă 
acordul, termenul 

1 aprilie 1973, da- 
intră în

fiind 
care 
tarife ale pieței 
lărgite.

vigoare

toxicomani

mune

© O avalanșă, care 
produs, în regiunea Gerlos, 
în Tirolul austriac, a provo
cat moartea a zece persoane 
și rănirea gravă a altor două. 
Toate Victimele. neidentifica- 
te încă, par a fi de naționa
litate vest-germană, făcînd 
parte dintr-un grup de 25 de 
alpiniști din localitatea Bad 
Aibling (R.F. a Germaniei). # 8’ * O»

în S.U.A. se află o jumătate

de milion
NAȚIUNILE UNITE 5 (Ager

pres). — „Toate continentele 
cunosc toxicomania, dar nu
mai în America de Nord pro
blema este îngrijorătoare" 
a apreciat Comisia pentru stu
pefiante a Națiunilor Unite,
le cărei lucrări se desfășoară 
la Geneva. Delegatul Statelor 
Unite la conferință a subliniat 
că în S.U.A. trăiesc aproxima-

a-

tiv o jumătate de milion 
toxicomani. Pentru anul 
curs, guvernul american a 
locat suma de 800 milioane 
de dolari, in scopul luptei îm
potriva teribilului flagel, 
ceastă sumă este de 11
mai mare decit in anul 1969, 
a menționat reprezentantul 
Statelor Unite.
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