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In Capitală a avut loc, luni 
dimineața, plenara Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialis
tă România, în cadrul căreia 
a fost analizată activitatea 
desfășurată de C.N.A.P. în 
1972 șl planul de muncă pen
tru acest an.

Au participat membri ai 
comitetului, academicieni și 
Alți oameni de cultură, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre di
dactice, muncitori, reprezen
tanți ai cultelor, pensionari.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de prof. univ. dr. 
Tudor Ionescu, președintele 
C.N.A.P., care s-a referit la 
Importantele evenimente in-

terne și internaționale care 
au avut loc în ultimul timp, 
relevînd munca plină de a- 
vînt creator pe care oamenii 
muncii, sub îndrumarea șl 
conducerea partidului, o des
fășoară pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră, 
contribuția activă a României 
la instaurarea unui climat 
de pace șl destindere inter
națională. a prieteniei între 
popoare.

Darea 
tivității 
C.N.A P 
zentată 
Rangheț. secretar al comite
tului. Cei prezrnți au fost 
informați despre acțiunile or
ganizate de C.N.A.P. și orga-

de seamă asupra nc- 
desfășurate de 

în 1972 a fost pre- 
de tovarășa Sanda

nismele sale județene, muni
cipale și orășenești pentru 
popularizarea în mase a poli
ticii interne și externe a par
tidului și statului nostru, și 
asupra participării reprezen
tanților comitetului la diferite 
reuniuni internaționale pe te
ma păcii.

Planul do muncă pp anul 
în curs a fost prezentat de 
tovarășul George Serafin, se
cretar al comitetului.

Pe marginea dării de sen 
mă si a planului de muncă 
au luat cuvlhtul numeroși 
participant!, care și-au expri
mat aprobarea asupra acti
vității desfășurate de C’.N. VP. 
pînă în prezent și au făcut 
propuneri pentru îmbunătă
țirea ei în viitor.

OBIECTIVELE
r

ANULUI
1973 V

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

JN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !

Se cer eforturi
susținute

Mobilizare plenară 
pentru un bilanț 
cît mai bogat

\
c. 

PO- 
că.

Corespondenții noștri 
IOVANESCU șl GH. 
PESCU ne Informează 
recent comitetul U.T.C. de 
la preparațla Coroeștl a or
ganizat un schimb de ex-

Schimb

experiență

pentru onorarea
la timp a lucrărilor 

miniere de dezvoltare!

In cursul dimineții de sîmbătă ne-au sosit vești îmbu
curătoare de la E.M. Vulcan, care atestă hotărîrea colecti
vului d® a se mobiliza din ce în ce mai susținut pentru o- 
norarea ritmică a sarcinilor de plan, pentru obținerea unui 
bilanț rodnic — la nivelul maximal al sarcinilor — în 
cel de-al treilea an al cincinalului.

Harnicul colectiv al sectorului IV raporta cu mîndrie 
depășirea sporului de 1 500 tone la volumul de cărbune ex
tras de la începutul lunii curente, iar sectoarele VI, II, III 
și V înregistrau, de asemenea, plusuri substanțiale : 465, 
233, 195, respectiv, 89 tone.

In fruntea întrecerii se situează brigăzile conduse de 
Petru Ailincăi, Gheorghe lascu. Constantin Ciobănoiu, Ni- 
colae Stoian și Gheorghe Cojocărașu.

periență între un grup de 
tineri flolatori șl prepara
tori al uzinei și colectivul 
flolație! de minereuri cupri
fere Deva. Urmărfndu-se cu 
Interes drumul parcurs de 
minereu de la ieșirea din 
mină pină la filtrele rotati
ve unde se face ultima re- 
lușare a produsului preparat 
din care, apoi, se extrag 
metalele neferoase, în dife
rite puncte de lucru s-au 
purlat utile discuții pe te
me profesionale cu tinerii 
preparatori deveni. După o 
vizită la lahoratorul geolo
gic, a avut loc o masă ro
tundă avind ca temă de 
dezbatere angajarea fermă, 
activă a tineretului Ia rea
lizarea înainte de termen a 
sarcinilor actualului clncl-

Ea cererea unor unități 
industriale din Comănești, 
Slatina, Reghin și Galați, 
colectivul Fabricii de mate
riale izolatoare din Vaslui 
a introdus în fabricație pa
tru noi tipuri de cărămidă 
dialit, folosite la diferite 
crări de termoizolații.

Pînâ în prezent, au 
fost fabricate peste 80 
mii de cărămizi din noile ti
puri.

texturare, cerneluri, lac in
color ș.a., fabricate pentru 
prima oară In țara noastră

Cantitatea de 1 200 tone, 
planificată pentru anul In 
curs, va acoperi în Întregi-

lu-

și 
de

PRODUSE NOI
hit

★
an,Tncepînd din acest 

uzina bucureșteană „Polico- 
lor" produce încă 16 produ 
se noi, destinate operațiu
nilor de Înnobilare a plăci
lor aglomerate. Este vorba 
despre sortimente de masă 
poliesterică, grunduri de

me necesarul de material' 
pentru finisarea plăcilor a 
glomerate al combinatelor 
do exploatare și industriali
zare a lemnului din Sucea
va și Caransebeș, permițîn- 
du-le, astfel, efectuarea 
nor imporlanle reduceri 
efortului valutar.

★
Comisia republicană

u- 
ale

de

rezerve geologice • a omolo
gai marmura identificată în 
punctul Boia Mică din Mun
ții Coziei, în urma forărilor 
întreprinse de întreprinde
rea specializată din Bucu
rești. Este o marmură albă, 
cu tente gălbui și roș-pal. 
avînd caracteristici asenă- 
nătoarc cu cea de Alunii — 
calități ce o recomandă 
pentru folosirea ei la ele
mentele ornamentale ale 
construcțiilor. In același 
limp, ea prezintă o rezisten
ță și o durabilitate mai ma
re decît cunoscuta marmură 
de Rușchița. Exploatarea 
zăcămlntului va începe în
că în cursul acestui an.

(Agerpres)

Front comun împotriva celor
ce nu întrețin corespunzător

apartamentul în care locuiesc,
instalațiile aferente acestora !

Anul 1973, după cum arăta 
secretarul general al partidu- 
lui tovarășul NICOIAE 
CEAUȘESCU la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 20-21 noiembrie 
1972, ,...va fi un an holăritor 
pentru întregul cincinal, atit 
fn ce privește realizarea noi
lor capacități de producție cît 
și. in general, în îndeplinirea 
obiectivelor economice. Dacă 
vom realiza în bune condiți- 
uni tot ceea ce ne-am propus 
pentru 1973, dacă vom pune 
netntirziat mai multă ordine 
fn activitatea economică, vom 
avea siguranța deplină că pre
vederile de plan pentru cei
lalți ani ai cincinalului vor fi 
realizate cu succes”.

In marea bătălie pentru rea
lizarea cincinalului 
termen minerii și 
constructorii din 
Valea Jiului, mo
bilizați de orga
nizațiile de partid 
si sprijiniți de or- 
qanizațiile de sin
dicat și U.T.C., de
pun eforturi stă
ruitoare pentru 
dezvoltarea capa
cităților de pro
ducție în vederea 
creșterii extracți
ei de cărbune coc- 
sificabil și ener
getic.

Creșterea con
tinuă a produc
ției de cărbune 
Jiului a necesitat dezvoltarea 
capacităților de producție în 
care scop s-au investit peste 
3 miliarde lei in fiecare cin
cinal. Aceste fonduri au ser
vit la dezvoltarea rețelei de 
iu Țări miniere, a capacității 
preparațiilor și uzinei de uti
laj minier, la modernizarea su
prafețelor minelor, dotarea cu 
utilaje de productivitate ridi
cată, la amplificarea alimentă
ri. cu enerqie. Volumul însem
nat de investiții consacrat 
dezvoltării capacității de pro
ducție în Valea Jiului a nece
sitat și impune în continuare, 
o folosire cît mai rațională, 
mai spornică, a fondurilor alo
cate, ridicarea eficienței fiecă
rui leu investit, ridicarea gra
dului de utilizare a capacității 
de producție create. Aceste 
cerințe stringente revendică 
sporirea răspunderii tuturor 
factorilor care concură la rea-

înainte de

In primul 
trimestru - 

cel puțin 
25 la sută 
din planul 

anual 
de investiții I

în Valea

Uzarea investițiilor, precum șl 
a beneficiarului lor.

In general, proiectele elabo
rate pentru lucrările de inves
tiții ale C.C.P. se întocmesc la 
timp și de calitate corespunză
toare. Mai există, insă, cazuri 
cind — din comoditatea pro- 
iectanților — documentația în
tocmită prezintă deficiențe fa
ță de situația de pe teren, 
soluțiile adoptate nu pot fi a- 
plicate întocmai. Uneori, 
perioada de la avizarea pro
iectului pină la darea în func
țiune a obiectivelor, apar o 
serie de normative noi privind 
construcția, cărora nu li se dă 
curs cu maximă operativitate. 
Este imperios necesar ca. în 
aceste cazuri, proiectanții să 
fie mai receptivi la solicitările 

centralei sau 
ale
Iui 
gura 
tea lucrărilor 
execuție de către 
constructor.

In privința e- 
xecuției lucrărilor, 
prea puține au fost 
cazurile în care 
lucrările se termi
nă și se pun în 
funcțiune la ter
menele stabilite 
prin graficele ini
țial întocmite, ne- 
cesitîndu-se repro- 
gramarea lor in 
următoare. Desi-

$i

in

constructoru- 
pentru a asl- 

contlnuita- 
de

perioadele
gur. această situație a condus 
la imposibilitatea utilizării u- 
nor capacități puse în funcție 
prin lucrările subterane, ia 
dereglarea programului de pro
ducție stabilit. Intîrzierile ce
le mai frecvente în darea în 
funcționare a obiectivelor pro- 
qramate provin de la construc
tori: : Întreprinderea energo- 
montaj Sibiu și Trustul de 
construcții și montaje miniere 
București — prin șantierul Va
lea Jiului.

Pe parcursul anului trecut 
au avu! loc multiple analize 
intre C.C.P. și constructori, de 
fiecare dată stabilind noi mă
suri și termene de dare în 
funcțiune a lucrărilor. Realiza
rea măsurilor stabilite n-a fost

Ing. Gh. MIHUȚ, 
director tehnic 

cercetare-dezvoltare — C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Tratomentul termic are 
in activitatea uzinei de 
utilaj minier Petroșani 

un rol foarte important. In acest 
adevărat laborator al uzinei 
piesele iși schimbă duritatea 
după cum o cere procesul 
tehnologic de fabricoțle. Reu
șita operațiunilor de recoa- 
cere. cimentare și călire care 

toar
cere 
me
mo-

se execută aici depinde 
te mult de felul in 
„termiștii" știu să-și facă 
secia schimbind structuro 
leculoră a metalului, a 
selor după placul lor. 
muncește un colectiv harnic 
și priceput format din Ale
xandru Arcz, Ion Boșca, Dezi- 
deriu Măgureanu, Nicoloe I- 
leana, oameni crescuți la 
temperatura înaltă o cuptoare
lor, credincioși continuatori in 
timp ai ștafetei purtote cu

99

Complexul merge 
„plin“...

Observăm că din data de 13 februarie a.c. de la fronta
lul panoului 2, din stratul 15, dotat cu complex de abataj 
s-au extras, în fine, după atîta timp de stagnare, peste 600 
tone, avansîndu-se aproape 2 metri în masivul de cărbune. 
Care au fost elementele revitalizatoare ? am întrebat pe tov. 
ing. Mihai Fritsch, adjunct șef sector III, E.M. Uricani.

— In primul rînd, aș menționa sprijinul concret acor
dat de mina Paroșeni, care ne-a dșt distribuitoarele de ca
re aveam nevoie. Apoi, punerea în funcțiune a celei de a 
doua pompe hidraulice. Și — fapt de laudă, deosebit de 
important pentru punerea la punct a frontalului — apor
tul nemijlocit, plin fie dăruire, de tenacitate, al minerilor 
din brigadă, căci a fost necesar să se degajeze secțiile în
țepenite ale OMKT-ului din cauza presiunilor mari mani
festate, al personalului electromecanic, care a verificat cu 
migală, distribuitor cu distribuitor, întreaga instalație hi
draulică.

— Evidențieri aparte ?
— Modul cum au coordonat activitatea la front mais

trul principal electromecanic Vasile Giurgiu, care este și 
locțiitor al secretarului biroului organizației de partid a 
sectorului, și șeful echipei de lăcătuși, Gheorghe Nichițe- 
lea.

— Deci, brigada Iui Gheorghe Scorpie a intrat in ritm 
normal de extragere...

— Da. In ziua de 16 februarie, schimbul II s-a ter
minat prima fîșie cu ciclu normal desfășurat. De azi încolo 
vom onora ritmic, schimb de schimb, preliminarul și spe
răm ca pină la sfîrșitul lunii curente să recuperăm și mi
nusul acumulat pînă în prezent. Vom căuta valorificarea 
tuturor rezervelor sectorului, sînt probleme care depind 
numai de noi.

au răspuns prompt

cererilor producției
cinste și devotament citeva de
cenii în șir de cunoscutul 
„termist" recent ieșit la pen
sie, Ștefon Visnovschi. In frun
tea echipei de la tratamente
le termice se află acum Ion 
Gurca. Prin mîinile jcestor 
meseriași, cere lucrează în

condiții grele, in mediul tem
peraturii înalte a cuptoarelor, 
trec lunar zeci, poate chiar 
sute de tone de piese prelucra
te. In luna ianuarie și in conti
nuare, oamenii echipei au de
pus eforturi susținute pentru 
realizarea și depășirea sarci-

nilor de producție. La propu
nerea maistrului Ion Hebe- 
deanu cj pentru a se putea 
acoperi sarcinile de plan, să 
se lucreze in trei schimburi, 
membrii echipei de la trata
mentele termice au răspuns 
cu toții iar cuptoarele au func
ționat fără întrerupere. Și din 
punct de vedere cjlitativ 
piesele supuse tratamentu
lui termic au fost corespunză
toare. Cițiva oameni lucrează 
in prezent la extinderea ca
pacității „laboratorului" de 
tratamente termice prin repu
nerea in funcțiune a unui 
cuptor recondiționat. Certitu
dinea 
pion 
astfel

realizării sarcinilor de 
ce revin uzinei ciștigă 
in consistență.

Adunări ale asociațiilor de locatari
Asociația de locatari din o- 

rașul Lupeni a adus o eficien
tă contribuție la gospodărirea 
fondului locativ de stat. Con
servarea cu grijă a acestuia, 
păstrarea in perfectă stare de 
funcționabilitate a părților și 
instalațiilor comune precum 
și la înfrumusețarea orașului 
au constituit sarcinile princi
pale ale asociației in anul 
1972. In adunarea generală a 
reprezentanților locatarilor din 
blocuri din orașul Lupeni ținu
tă recent, în care au luat cu- 
vîntul Elena Kopșln, loan Got- 
ceanu, Vasile Oprea. Tralan 
Singhel, Florea Neacșu, Darie 
Văcăriuc, Dănilă Matei, Petru 
Ceaușu, Tudor Brătuianu, Titu 
Mlschie. Vasile Bădeanu, pre
ședintele asociației de locatari, 
și alții s-a făcut o amplă ana
liză a activității depuse in a- 
nul trecut, a cauzelor defici
entelor ce mai există, s-au sta 
bilit noi jaloane și sarcini pen
tru a căror îndeplinire asoci
ația va trebui să militeze in 
viitor.

Din darea de seamă prezen
tată de tov. Vasile Bădeanu. 
a reieșit că una din sarcinile 
principale ale asociației de lo
catari a fost realizarea buge
tului pe anul 1972, lichidarea 
debitelor existente la 31 de-

întocmit 165 titluri 
cu o valoare 
și un număr de 
cu o valoare

In urma acestor

cembrie 1971, a căror va
loare se ridica la 111 248 iei. 
Pentru lichidarea acestor de
bite s-au 
executorii 
101 000 lei 
gajamente 
10 248 lei.
țiuni s-a reușit încasarea 
mei de 106 000 lei. Din fondul 
de rulment planificat ' in su
mă de 647 913 lei s-a reușit 
încasarea a 647 000 leî. Tot la 
capitolul realizărilor s-a con
semnat montarea a 5 puncte 
gospodărești, zugrăvirea unui 
număr de 35 de case de scări 
dintre care la unele s-au exe
cutat și lucrări de vopsitorie, 
repararea instalației electrice 
și montarea de corpuri fluo
rescente la 15 blocuri, amena
jarea de terenuri de joacă 
pentru copii, montarea a 2 000 
cutii poștale pe casa scărilor 
și altele.

In adunare s-a arătat toto
dată că asociația a întîmpinît 
și unele greutăți datorită fap
tului că nu s-a ajuns ca toți 
locatarii din blocuri să pro
moveze și să respecte normele

Alexandru DOBRIȚOIU, 
tehnician

(Cofttinuare in pag. a 3-a)

Responsabilul
de unitate comercială

in confruntare
Incepînd cu observarea foar

te atentă atit a dinamicii cit 
și a tendințelor cererii, a ie- 
acțlllor publicului față de noi
le produse, a mutațiilor care 
se produc permanent în pre
ferințele populației, a modului 
cum se comportă întregul per
sonal din subordine șl pină Ia 
problemele de ordin strict gos
podăresc, șeful de unitate co
mercială este chemat să influ
ențeze și să determine — prin 
întreaga sa muncă — nivelul 
calitativ și eficiența activită
ții unității pe care o conduce. 
Un vechi proverb românesc 
— cel cu „omul sfințește lo
cul" —, cu adincă semnificație, 
este descifrat, concret, cu re
acție directă, fără ocolișuri, 
de către cumpărători. Am în- 
tilnit cetățeni ai Petroșaniului, 
locatari ai celui mai nou car
tier al orașului, care nu știau 
|sau, dacă știau, lăsau să se 
înțeleagă că mai bine... n-ar 
ști!) cine-i responsabilul ma
gazinului alimentar (unitatea 
nr. 22) de la care se aprovizi
onează ! Nu există insă, cre
dem, locuitor al noului oraș 
Vulcan care să nu știe cine-i 
șeful unității nr. 58 de la com

plexul comercial al orașului!... 
Dacă într-o unitate, ca cea a- 
mintită mai sus, responsabilul 
Petru Galea, e mereu in mij
locul colectivului, dind dova
da nu numai a pregătirii sale 
profesionale ci și a pasiunii 
pentru meserie — și de aici a 
intransigentei față de orice a- 
batere — faptul se răsfrînge 
în aprecierile pozitive ale 
populației. Asemenea respon
sabili sînt întîlniți în multe 
alte unități comerciale. Fie că 
este vorba despre Maria Croi- 
toru de la ..Rustic" (Petroșani), 
Marioara Bărcan (unitatea nr. 
16), Francisc Edelyn de la „în
călțăminte" (Petroșani), Gheor
ghe Stîlpeanu (Metalochimice
— Vulcan), Ana Ene (Tricota
je — Petroșani), Ursula Tell- 
mann („Articole pentru copii"
— Lupeni), Valeria Poenaru 
de la restaurantul „Cerna" 
(Petroșani), ei și atiția alți 
șefj de unități își îndeplinesc 
cu responsabilitate toate 
cinile pe care le au.

fondului de marfă potrivit ce
rințelor cumpărătorilor. Adică 
diversificat I Am constatat în
să, nu de puține ori, în raidu
rile noastre anterioare prin 
magazine, că se mai întocmesc 
încă note de comenzi fără ca 
responsabilii unităților să se 
mai gîndească și la... soarta a- 
cestor comenzi. Iși îndeplinesc, 
in acest caz, pur și simplu me- 
caflic o obligație. O obligație 
care nu-și atinge eficienta pri
mordială : aprovizionarea per
manentă, la nivelul cerințelor.

In pagina a 4-a
$ Extinderea grevei mine

rilor in Spania.

V. TEODORESCU
cercetările pe Selena.

© Deschiderea sesiunii de
primăvară a 
tutui indian.

Parlamen-

@ întrunirea 
Nordic.

Consiliului

£ Convorbiri 
Tanaka

Kissinger-

$ „Lunohod-2“ își continuă

Leon PITIC 
corespondent

I

In activitatea sportivă de masă.

la Știința Petroșani vizează menținerea

• O activitate susținută cu perspective de reușită

0 SCHI: Campionii județeni pe 1973.

0 îmbunătățiri aduse regulamentului de transferări la fotbal.

SPORT
• Noi direcții

• Rugbiștii de 
cuiul 2.

Principala problemă a 
unități comerciale este, 
părerea noastră,

unei 
după 

asigurarea

(Continuare in pag. □ 3-a)



2 MARȚI 20 FEBRUARIE 1973

C.F.R. Timișoara — Jiul 5-3 (!)
în continuarea pregătiri

lor pe oare le efectua*»* în 
vadarea noului aeion compel'- 
donai, fotbaliștii de la Jiul 
•etreșftni deplasat du
minici 18 Timișoara întîlnind. 
într-e partid* amicali forma
ția divizionari R, C.F.R. din 
localitate. Ca și în meciul 
pierdut joia trecută, la hu- 
»oi (t—3) fiul a evoluat ne- 
•on vin gfttar.

Fhtpi ec Rozsnai, In min 
14, a deschis scorul, scoțfnd 
hi evidență diferent* mo
mentană de clasă dintre cele

douâ .teamuri". treptat ini
țiativa a trecut de partea lo
calnicilor oare In final au ob
ținut (datorită și arbitrajului 
părtinitor) un remits! cate
goric : 8—3.

Celălalt gol al Jiului (pen
tru că ultimul n fost... auto
gol) a fost înscris, ou capul, 
de către Llbardi.

...Simțim nevoia să tragem 
un semnal. Categoric, de alar
mă ! E adevărat, pinA la star
tul returului mai este timp 
(dar nu prea mult) de reme
diere a neajunsurilor, de adu

cere a echipei la o formă ac
ceptabilă : oricum Insft... pre
caritatea organizării jocului, 
.căderile" finaluritar de meci, 
inconstanța participării la ac
țiuni a tuturor membrilor e- 
rhlpei noastre îndrăgite ne 
pun pe glnduri. Și nu putem 
să nu atragem atenția condu
cerii tehnice a echipei că aș- 
i optăm o rapidă înviorare a 
divizionarei noastre A, pentru 
eă returul să fie abordat de 
pe pozițiile unei adevărata o- 
cupanta a locului 3 In clasa
ment !

LUPTE 
LIBERE
Prima 

etapă a 
diviziei A

Rugbiștii de la
ȘTIINȚA PETROȘANI 

vizează
MENȚINEREA LOCULUI 2
...Anul trecut, pe vremea 

asta. în prag de primăvară, 
rugbiștii de la Știința Petro
șani — ..campioni de toam
nă" — erau st&pîniți, in fe
bra pregătirilor returului, de 
un țel care le vitaliza la 
maximum potențele — cîș- 
tîgarea titlului suprem... Care 
este situația în prezent ? Ce 
stare de spirit domnește în

tabăra .greilor" noștri, acum 
în preajma deschiderii unui 
nou sezon competițional ? 
Pentru a ne edifica asupra 
intențiilor rugbiștilor stu- 
denți. am avut, zilele trecu
te. o convorbire cu lectorul 
universitar Aurel Suciu. de 
la Institutul de mine din Pe
troșani. președintele secției 
de rugbi a C.S.U. Știința.

Laureațîi popularității

L I B A R D I

Ltbardi a
Jiul in 1963, perioadă în care 
echipa se număra printre 
pretendentele la promovarea 
in primul eșalon al fotbalu
lui nostru. Alături de jucă
torii mai vechi, sau mai noi, 
proaspătul venit și-a con
centrat toate eforturile pen
tru realizarea acelui dezide-

— Știm că rugbiștii noștri studenți vor aborda retu
rul avînd la „timonă" un nou antrenor. Constantin Băltă- 
rețu. Ce atu-uri au pledat în favoarea desemnării acestuia 
în importanta funcție de antrenor a unei echipe cu mari 
pretenții.

— Seriozitatea, in primul rînd. Apoi dorința lui fierbinte 
de a îmbogăți prestigiul dobindit cu atita trudă de acest 
_XV“ ambițios. Și, in al treilea rînd, bogata experiență 
competițională a acestui rugbist, caro cîndva a jucat în 
aceeași echipă cu Penciu, Irimescu, Ciobănel, etc.

— A fost descompletat, cumva, sau... completat vechiul 
efectiv al Științei ?

— Nu a plecat nimeni. în afară, bineînțeles, a jucătoru
lui — antrenor Moromete. la Constructorul București. E pe 
cale de a fi legitimat rugbistul Stoica de la Grivița Roșie. 
In rest, aceiași jucători...

— Cum arată agenda pregătirilor precompetiționale ?
— După o scurtă „ozonificare" de vacanță studențească 

la Predeal, urmează, intre 20 șl 27 februarie, o perioadă de 
pregătiri în comun, la Timișoara, cu echipa ,U“. Jocuri de 
verificare, apoi, la Sibiu, intre 28 februarie și 4 martie. îm
preună cu echipa C.S.M. din localitate. Revin apoi rugbiștii 
noștri la Petroșani și, înainte de prima etapă a returului, 
vor juca un „amical" acasă, cu Minerul Lupeni.

— Participă la pregătiri întregul lot al echipei ?
— Moroe nu a participat, doar, suferind încă consecin

țele unui accident de la Constanța. Șl Ortelecan, nerestabilit 
după un mic „necaz” la primul antrenament, care a dus la 
recidivarea unor vechi afecțiuni...

— Atmosfera in echipă ?
— Destinsă. Atmosferă clasică de lucru. Disciplină liber 

consimțită, înțeleasă. Nimeni nu încearcă să se sustragă de 
la... rigorile pregătirii. Emil Neagu a avut o .ieșire" dar a 
înțeles apoi că ceea ce li se cere e absolut necesar.

— Ce vizează acest... „ceea ce li se cere" ?
— „Staționarea" pe locurile fruntașe ale clasamentului 

și. in finalul competiției, atingerea aceluiași loe 2 de anul 
trecut.

— Ce „comportări" au avut studenții din echipa de 
rugbi Știința Petroșani în sesiunea de examene ?

— Rezultate satisfăcătoare spre.., bune. S-au distins 
Florin Constantin, Abribula, Domnișan, Dinu, Rărgăunaș...

— Condiții de pregătire a returului ?
— Pînă acum, la Petroșani, destul de precare... 

Terenul nostru „de sus" încă nu e gata. S-au antre
nat „băieții" pe miniterenul de bitum al Școlii sportive. A- 
rum, pe terenuri neutre, pregătirea va avea Ioc, oricum, alt
fel...

— Ce se mai aude cu... controversata echipă a Il-a a 
Științei ?

— O vem pune și pe aceasta pe picioare. Am simțit lip
sa elementelor tinere, talentate !

— A fost însă sondat suficient „terenul- școlilor Văii 
Jiului ?

— Tocmai acest lucru am dori să facem. Aș adresa, pe 
această cale, un apel călduros elevilor liceelor și școlilor 
profesionale din Valea Jiului, care îndrăgesc sportul bărbă
ției și al curajului, de a nu ocoli clubul nostru. Avem posi
bilități pentru a forma o a doua echipă — pepiniera noastră 
de cadre — bună și am dori foarte mult ca acest lucru să-l 
reușim cu jucători localnici, talentați.

— Vă dorim, în toate direcțiile, mult succes !

V. TEODORESCU

ral. Dăruirea de care dădea 
dovadă pe teren, amplifica
tă de o clarviziune deosebi
tă iu momentele dificile ivi
te in timpul unor meciuri, 
puterea lui de concentrare 
dublată de o tehnică remar
cabilă au făcut ca ..Petre*1 
să se numere printre cei 
mai de temut atacanți divi
zionari. Aceste calități i-au 
înlesnit drumul spre îmbră- 
carea unui tricou național. 
Căpitanul jiuliștilor era 
fletul echipei, era acel 
de pe teren de la care 
echipierii săi așteptau 
imprime „țesătura" jocului. 
Locul ocupat in palmaresul

ca

su- 
onț 
co
să

popularității,. atestă desigur 
aprecierea și simpatia de 
core el se bucură in riadul 
spectatorilor. După o scurtă 
perioadă de nntrenorat, clnd 
l-a secondat pe E. lordache, 
ing. Petre Libardi ințelegind 
că de el mai este iucă nevo
ie pe teren, in postură de. 
jucător, și-a luat ghetele 
din cui fără șovăială, arun- 
cindu-se parcă cu și mai 
multă vigoare în bătăliile 
pentru culorile echipei in 
care a cunoscut consacrarea. 
Și se pare că revenirea sa 
a fost de hun augur...

Ț. IONEL
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îmbunătățiri aduse 
regulamentului 

de transferări la fotbal
Federația Română de Fot

bal are in vedere, printre al
tele, in privința revltalizării 
eșaloanelor inferioare ale 
iotbalulul nostru (e vorba 
despre diviziile B și C) șl 
modificarea regulamentului 
de transferări.

Astfel, un jucător de divi
zia A Ișl poate cere transfe
rul la o echipă de categorie

Inferioară, obținind drept de 
joc imediat, chiar dacă a 
participat la meciurile fostei 
sale echipe. De asemenea, 
primele 4 echipe din seriile 
diviziei B pot beneiicia de 
o clauză aparte, aviud posi
bilitatea de a legitima fără 
dezlegare, doi jucători in 
plus (prin contracte directe, 
principiale).

Recent, a avut loc o ședin
ță lărgită a biroului C.M.E.F.S. 
și a comisiei sportive de ma
să. Cu acest prilej, a fost dez
bătut pe larg modul cum au 
fost îndeplinite in anul 1972 
obiectivele stabilite în planul 
de dezvoltare a activității ile 
educație fizică și sport a ma
selor. In raportul prezentat cu 
această ocazie și in discuțiile 
care au avut loc, au fost sub
liniate eforturile pe care ma
rea majoritate a activiștilor 
sportivi, a cadrelor tehnice și 
a sportivilor de performantă 
le-au depus în anul care a 
trecut pentru ca activitatea 
sportivă de masă să cunoască 
un sensibil pas înainte, pro
gresul așteptat pentru care au 
fost create toate condițiile ne-

Numărul asociațiilor sporti
ve care organizează campio
nate interne a crescut la 29, 
mărindu-sp in același timp și 
numărul ramurilor sportive ia 
care sint organizate întreceri.

Atragerea unui număr sporit 
de tineri pe terenurile de 
sport, a constituit și un bun 
prilej de depistare a elemen
telor talentate. Creșterea con
tinuă a nivelului întrecerilor 
sportive de masă, datorită 
considerentelor arătate mai 
sus — a permis tehnicienilor 
să iacă o judicioasă selecție. 
Astfel, au luat ființă încă 33 
secții pe ramură de sport ca
ro au fost afiliate la federații
le de specialitate, iar numă
rul sportivilor legitimați a 
crescut la 1901. S-a creat, deci,

Cărți cu tematică 
sportivă

In luna ianuarie în li
brării au apărut trei noi 
cărți cu tematică sportivă : 
„Judo de la centura albă 
la centura neagră" (Fl. F. 
Frazzei) ; „Slalom pe me
ridiane" (A. Buhoiu) ; „A- 
nuarul fotbalului românesc 
1969—1971“. Luna martie 

va marca apariția a noi 
lucrări în editura „Stadion".

EvolueazB pe saltea — Vaslle Făgaș (categ. 82 kg).

Sala de sport Jiul 
din Petrila a ’ ’ 
duminică, 18 
rie a.c., una 
le trei grupe 
riel a treia .__
pionatului diviziei A 
ia lupte libere unde 
și-au dat întîlnire e- 
chipele A.S. Lemna
rul Odorhei, C.S. 
Tirgaviște și proas
păta promovată Jiul 
Petrila.

Prima întîlnire a 
fost cea dintre luptă
torii din Odorhei și 
Tîrgoviște. In gene
ral se poate spune 
că luptătorii ambelor

găzduit 
februa- 
din co
aie se- 
a cam-

Debut

custingul!
echipe s-au dovedit 
bine pregătiți din 
toate punctele de 
vedere, iar în rlndul 
ambelor echipe figu
rau luptători de eli- 
ță cu multe selecții

in loturile reprezen
tative ale țării.

După întrecerile
disputate, intilnirea 
s-a Încheiat cu un 
rezultat de egalitate 
20—20. A urmat apoi 
întîlniroa dintre Jiul

Petrila și C.S. Tirqo- 
viște și după cum 
era și de așteptat, 
oaspeții obțin victo
ria cu 28—12. Punc- 
telo echipei gazdă au 
fost obținute de Ion 
Corbel, Nicolae Ște- 
fănescu, Andrei Nyu- 
laș, Ludovic Nyulas 
și Vasile Făqaș.

In cea de a doua 
întîlnire a luptători
lor petrileni ei au a- 
vut ca adversari pe 
luptătorii din Odor
hei în fața cărora au 
cedat cu 31—9.

S. BAl.OI

județeni pe 1973

B. STAICU

Campionii

IN ACIIVIIAIEA

O activitate susținută

cesaro... Din discuții și din 
materialul prezentat s-au des
prins o serie de metode bune 
folosite și anume: intensa
popularizare a înțjecerilor 
prin afișe, fotomontaje, stații 
de radioamplificare, angrena
rea iubitorilor sportului și 
îndeosebi a tineretului in ame
najarea prin muncă patrioti
că a noi și noi terenuri de 
sport necesare desfășurării u- 
nei bogate activități de ma
să i instruirea temeinică a 
președinților asociațiilor spor
tive din întreprinderi și insti
tuții j pregătirea unui mare 
număr de instructori sportivi 
(cca. 390) j înființarea unor 
centre de inițiere la ramurile 
sportive larg accesibile ; folo
sirea intensă a sprijinului ca
drelor tehnice și al sportivilor 
fruntași în pregătirea partici- 
panților la competițiile de ma
se ; asigurarea unui program 
competițional eșalonat de-a 
lungul mai multor luni.

Firește, am evidențiat doar 
cîteva dintre metodele între
buințate de către activiștii 
sportivi din municipiul nostru, 
Ele nu reprezintă o noutate. 

Rezultatele obținute sînt 
grăitoare. Astfel, la întrece
rile „Spartachiadei fetelor", la 
competițiile dotate cu „Cupa 
a 25-a aniversare" și „Crosul 
aniversării", „Săptămina spor
turilor olimpice", „Cupa Elibe
rării", au luat startul 3 245 de 
participant!.

Acțiunile turistice au (ost 
mai bine organizatei, au deve
nit mai atractive prin progra
marea unor noi trasee, prin 
desfășurarea cu acest prilej a 
unor interesante competiții și 
au atras 7 115 participanta

La cele 49 duminici cultural-' 
sportive și serbări organizate 
in anul trecut, au luat parte 
peste 2 000 de tineri, 
dintre aceștia devenind 
sportivi activi.

posibilitatea angrenării 
tor sportivi intr-o activitate 
calitativ superioară: campio
natele municipale, județene și 
colo republicane. Numărul 
secțiilor care au participat la 
acosta întreceri a crescut la 
152 iar a sportivilor la a- 
proape 1 300. Trebuie remar
cata aici munca comisiilor lo
cale pe ramură de sport, an
trenorilor și instructorilor, ca
re s-au ocupat de pregătirea 
sportivilor, <le organizarea în
trecerilor la un nivel calitativ 
superior.

In mod firesc evoluția unui 
număr sporit de echipe și 
sportivi in activitatea organi
zatorică ce se desfășoară in 
cadrul campionatelor republi
cane, desfășurarea unui pro
ces instructiv-educativ bazat 
pe metode științifice și orga
nizarea unui cadru corespun
zător competițiilor au dus la 
mărirea numărului de sportivi 
clasificați. In anul 1972 au ob
ținut calificarea un număr de 
1 516 tineri și tinere, dintre 
care 16 maeștrii ai sportului, 
56 categoria I, 179 categoria 
a Il-a, 562 categoria a III-a și 
703 juniori. Fără îndoială in 
munca organelor și organiza
țiilor sportive din municipiul 
nostru mai există încă nu
meroase lacune, pe oare parli- 
cipanții 1a ședință s-au angajat 
să le lichideze ncintîrziat. De 
asemenea, a fost afirmată ho- 
tărîrca tuturor activiștilor 
sportivi, a cadrelor tehnice și 
a sportivilor de a muncii x eu 
mai multă însuflețire pentru 
ca activitatea sportivă de ma
să să inreqistreze în acest an 
un și mal important salt cali
tativ înainte.

Consiliul municipal 
sindicatelor, în colaborare 
cri Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport 
organizează, in ziua de 24 
februarie a.c., la ora 20, în 
sala Casei de cultură „Ba
lul sportivilor", ediția 1973, 
de la care nu vor lipsi bi
neînțeles cei moi buni spor-

Pirtiile din masivul Straja au găzduit, in zilele de 17 și 18 
februarie, etapa județeană a campionatului republican de schi 
rezervată seniorilor la probe alpine și nordice.

La startul întrecerilor au fost prezenți schiorii asociqțiilor spor
tive Minerul Lupeni, Paringul, Voința și Școala sportivă Petroșani, 
lată primii trei clasați ; SLALOM URIAȘ : 1) DUMITRU BÎRLIDA 
60”4/10 ; 2) VICTOR MIHUȚ 61"6/10r- ambii de la Paringul Pe
troșani ; 3) AUREL COSTINAȘ 65”5/10, Școala sportivă Petroșani. 
SLALOM SPECIAL : 1) DUMITRU BÎRLIDA 56”8/10 ; 2) AUREL 
COSTINAS 66"3/10 ; 3) IOSIF SICHT 66”5/l0 ; FOND 5 km : 1) 
MIRCEA VAIER 30'06” ; 2) IOAN SAV 31’34” ; 3) ZOLTAN UȘU- 
RELU 31’57” - toți trei de la Minerul Lupeni. La fond 3 km 
senioare a participat doar o singură sportivă, MARIA SAV de 
la Minerul Lupeni (29”3/10),

La buna reușită a concursului, un sprijin deosebit și hau 
□dus Adalhert Katto, Victor Mihuț, prof. Celestin Jirnaru, Fran
cisc Edelin, Andrei Gerstembrein, Ladislau lejek și alții.

cu perspective de

Mureșul 
Deva — 
Ujpesti 

Dozsa 0 - 2
Vineri, la Deva, în continua

rea turneului pe care-1 Între
prinde jn țara noastră (la 
invitația echipei F.C, Bihor), 
celebra echipă maghiară Uj
pesti Dozsa Budapesta a jucat 
cu fruntașa seriei a VIII-a din 
divizia C, echipa locală Mure
șul, care a avut o comportare 
meritorie.

Partida a fest foarte viu 
disputată, eu multe faze de 
poartă și s-a încheiat cu Vic
toria, așteptata, a oaspeți- 
Ier. Golurile (sear final 2—b) 
au fost marcate de Horvath 
min. 35) ți Bene (min. 80).

A arbitrai foarte bine Geiu 
Fop© vfci —

Rezultatele 
concursului 
Pronosport

nr. 7
din

18 II 1973
I. 3—0 1
11. 2—3 2
III. 1—0 1
IV 2—2 X
V. 1—0 1
VI. 0—0 X
VII 3—0 1
VIII. 1—1 X
IX. 2—0 1
X. 0—1 2
XI. 0-4) X
XII. 0—1 2
XIII. 1—1 X

Dornl VLADISLAV, 
proședlnlole C.M.B.F.S. 

Petroșani

tivi ai municipiului pe anul 
1972. Fondurile obținute cu 
această ocazie vor fi între
buințate la .stimularea unor 
sportivi și asociații sporti
ve din municipiu, care ac
tivează susținut in diferite 
discipline sportive și au 
obținut performanțe meri
torii pe acest tărim,

Demonstrațiile de box și 
lupte, fuga in sac, „Cine 
știe fotbal, ciștigă"tom
bolă, muzica și dansul vor 
crea desigur o ambianță 
plăcută aoestei seri.

O aspoiatie sportivă din mu
nicipiul nostru cu activitate 
întinsă de-a lungul a mai bi
ne de două decenii și cu per
formanțe remarcabile înscrise 
în palmaresul său, este si cea 
oare poartă numele falnioului 
munte ce străjule eu semeție 
meleagurile jiene și anume . 
Paringul Petroșani. Dintre 
secțiile sale cele mai semni
ficative sub raportul valoric 
și competițlonal ridicat se
detașează, evident, cele de
schi și tir, unde activează nu
meroși sportivi care și-au în
scris în nenumărate rînduri 

’ numele pe lista cîștlgătorilor 
diferitelor campionate dispu
tate la nivel județean șl chiar 
național.

De aceste două discipline 
sportive se ocupă încă de la 
înființarea lor țov. Francisc 
Edelin, cu o pasiune și preo
cupare cape l-au făcut să fie 
stimat și apreciat de lumea 
sportului și chiar și de cea 
din afara lui.

— Intr-adevăr mă pasionea
ză mult, deopotrivă atîț schiul 
cît și tirul cu arcul. Sportivi
lor pe care-i antrenez — 20

la schi și 12 la tir — am cău
tat să le transmit și lor acest 
lucru. In mare parte se pare 
oă am reușit. Mă bucur că în 
sfîrșit, după o perioadă de 
amnezie cvasitotală schiul din 
Vale are tendința că va renaș
te din nou la adevăratele lui 
potențe. la nivelul pe oare, 
datorită condițiilor mediului 
natural cît și ale valorii spor
tivilor ar trebui să-1 aibă.

Acest reviriment mult aș
teptat va putea fi grăbit, desi
gur, dacă din partea forurilor 
competente se va simți un a- 
jutor mai eficace, concretizat 
în alocarea neîntîrziată de 
fonduri absolut necesare pen
tru asigurarea unei hune des
fășurări a activității compe- 
tiționale, In această direcție 
o hotărîre a C.J.E.F.S., valida
tă de federația de speciali
tate a făcut pasibilă întreve
derea unor oplimiaîe perspec
tive de viitor la asociația Pa- 
rîngul Petroșani. Astfel, s-a 
preconizat ca în cadrul aces
teia să activeze și tinerii 
schiori care au urmat școala 
sportivă șl care datorită vîrs- 
țej nu mai pot participa la

reușită
competițiile școlare. Se va 
crea astfel un nucleu puternic 
de schiori talentați care, spe
răm, că vor reprezenta cu 
cinste municipiul nostru la 
viitoarele competiții.

Recent, 4 schiori de la Pa
ringul, component ai lotului 
județean de sohi (Dumitru 
Bîrlida, Victor Mihuț, Rodica 
Pașca, Edelin Francisc jr.) vor 
participa la Vatra Dornei în
tre 24—25 februarie a.c. la în
trecerile dotate cu cupa 
U.G.S.R. Primii doi vor concu
ra și la campionatele republi
cane de seniori ce se vor 
disputa între 27—28 februarie 
la Poiana Brașov. In privința 
tirului cu arcul Franelsc Ede
lin ne-a mărturisit o dorin
ță expresă, pe cape o vrea 
concretizată în obținerea ți
ntii titlu de campion naționa1 
prin elevul său, maestrul spor 
tulul Vasile Tămaș.

Le dorim și noi succese de 
prestigiu schiorilor și arca
șilor de la Paringul Petroșani 
în activitatea competițională 
pe care o vor desfășura de 
aiol înainte.

I. ȚARRF.A

Excursii pentru
vizionarea meciului

de fotbal
România U.R.S.S.

Oficiul județean de turism Hunedoara, prin filiala Petroșani, 
oferă amatorilor din Valea Jiului posibilitatea de □ participa Io 
meciul de fotbal dintre reprezentativele naționale ale României 
și U.R.S.S., care va jvea loc la Kiev, in ziua de 18 aprilie a.c.

La sediul filialei din Petroșani o O.J.T. se primesc înscrieri 
pentru excursiile ce se vor organiza In acest scop îp perioada 16 
- 21 aprilie. Deplasarea piuă la Kiev șl înapoi se poate face cu 
trenul in perioada 16 - 20 aprilie. Costul Informativ al excursiei : 
700 + 100 lei. Cu autocarul, in zilele de 16 - 21 aprilie - costul 
aproximativ 900 + 100 lei și cu autoturisme proprii, in aceleași 
zile, Io costul de 450 + 100 lei.

TELEX
MADRID 10 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah 
„Costa del Sol“ a continuat, 
după o zi de repaus, la Mala
ga, cu disputarea partidelor 
din runda a 8-a. In toate ce
le cinci partide încheiate j 
Parma — Gheorghiu, Quin
teros — Bellon, Filip — O’Kcl- 

— Medina și Rosso- 
Matanovici a fost

consemnată remiza. Partide
le Benko — Pomar și Martz 
— Torre s-au Întrerupt.

In clasament continuă să 
conducă Quinteros (Argenti
na) ou 5,5 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România), Mața- 
novicl (Iugoslavia), Filip 
(Cehoslovacia) — 4.5 puncte, 
Pomar (Spania), Benko
(S.U.A ). Tore (Fillpine) — 4 
puncte și cîte o partidă în
treruptă.

MONTREAL 19 (Agerpres). 
— Tenismanul român Hie 
Năstase a obținut două vic
torii în cadrul campionate
lor internaționale pe teren a- 
coperit ale Canadei, desfășu
rate la Calgary. I. Năstase a 
clștigat finala probei de sim
plu, Invlngîndu-l în dou.ă .se
turi, cu 6—4, 7—6, pe ame
ricanul Paul Gerken. Du
pă victoria obținută în con
cursul de la Omaha, acesta a 
fost cel de«-al doilea succes 
realizat He Iile Năstase în 
circuitul „indoer- american.

In finala probei de dublu, 
Ilie Năstase și amoricai^l 
Mike Estep au învins cu 6—7, 
7—5, 8—3, perechea maghia
ră S. Baranyi — P- Sșoke.

TELEX



3Mltiti 20 ftrrt țRir isn

SECVENȚE CUJLȚURAJ^

Colocviul franco-român de sociologie
talm ia iolalia iMrilm sa dogi in ioni 

onlinie de regularitate, eliiieola si signranlă
Tradiționalele legaturi i-ui- 

turale româno-francei? inhe 
care șl cele «tăbliile Intre «o- 
clologlile din rele două țări 
șl-an gătit In ultimii ani un 
cadru organica! cub forma co
locviilor.

Patronate de Academia de 
Științe Sociale șl Politice șl 
Contre National de la Recher
che Scientitique, acesta co
locvii au o Iernă generală pe 
care cele două dețeqațil o 
dezbat, pennițind în același 
timp numeroase contacte, vi
zitarea unllățlloi de cercetare, 
informarea reciprocă acupia 
studiului cercetării sociologi
ce române șl franceze. Primul 
color viu de acest gen s-a ți
nut la București (niai 1971) 
fiind con vaci dl problemelor de 
sociologie rurală șl urbană ■ 
al doilea colocviu organizat 
recent la Paris (25 ianuarie 
— 3 februarie 1973) s-a re
ferit la probleme de sociolo
gie industrială, a muncii, a 
educației si Invățăminhilul.

Delegația Academiei de 
Științe Sociale și Politice la 
acest colocviu a îost compusă 
din : prof nnlv. H. H. Stahl 
—președintele Secției de so
ciologie u Academiei: prof, 
univ. Constantin Nicuță. vice
președinte al Secției de socio

——
Tehno-film 

E.M. Lupeni
Sub acest generic a fost 

lansată o valoroasă inițiati
vă a conducerii exploatării, 
prin care minerii din Lupeni 
au posibilitatea să vizioneze 
de 3-4 ori pe săptămină, în 
sala de apel filme tehnice de 
scurt metraj.

Acestea sînt prezentate 
sub forma unor cicluri te
matice cuprinzind aspecte 
ale combaterii pericolului 

de melon în subteran, a 
desprinderii rocilor, defec
țiuni tehnice care ar putea 
genera accidente, comporta
mentul personalului în sub
teran ș.a.

Alte filme prezintă mo
dul de organizare a unor 
întreprinderi miniere din 
tară ori de peste hotare 
(Cehoslovacia, Anglia,
R.F.G.) sau metode noi, a- 
vansale de exploatare a căr
bune lu.'. Filmele documen
tare prezentate înaintea 
intrării minerilor în schimb 
întrunesc aprecieri iar ac
țiunea ca atare apare lău
dabilă. De remarcat că o 
serie de pelicule sînt pro
duse pe plan local, fiind 
realizări ale membrilor ' Cr* 
neclubului „Amafilm" din 
localitate („Tavan artifici
al"), altele aparțin Oficiu
lui de documentare și pro
tecția muncii. Printre aces
tea se numără „Atenție, ex
plozivi !", „Montarea și ră
pirea stîlpilor", „Tehnica se
curității la transport", 
„Stllpi hidraulici" și altele. 
La buna desfășurare a a-1 
cesei acțiuni își aduc din 
plin contribuția inginerul 
șef cu protecția muncii și 
aeraj, Constantin Teodores- 
cu precum și operatorii 
Constantin Armeano și Io
sif Iakab.

I. Gîf DEAC. 
corespondent

Formația de dansuri populare a clubului din Aninoasa.

(Urmare din pag. 1)

Insă urmărită cu atenție de 
către constructorii amintiți, și 
termenele n-au fost respecta
te. Lista lucrărilor intirziate 
la punerea in funcțiune este 
ipai mare, dar să amintim cî- 
teva a căror influență e hotă- 
ritoare in realizarea șî dez
voltarea producției de cărbu
ne a bazinului Văii Jiului i 
alimentarea cu enerqie elec
trică a minelor Uricani, Băr- 
băteni șl Livezeni, lucrări in 
execuția l.E.M. Sibiu — dato
rită întirzierij cărora nu pot 
fi acordate sporurile de pute
re cerute de realizarea pianu
lui de cărbune pe 1073 —, Mrt- 
țjîle pentru epurarea apelor 
dc- mină la Aninoasa și Vul
can, instalația de extracție și 
instalația de sertare de la pu
țul peru Vulcan, dublarea c.f.i. 
gara Lonea — incinta Le
nea II, atelier-mecanic, baie și 
lămpărie Livezeni, stația ie 
ventilatoare Piscu Anlnoa-a. 
stația dc ventilatoare Planir 
Lupeni, instalația de hgldare 

logie m șei al Catedrei de so
ciologie dc la Universitatea 
București î dr, Ion Matei, vice
președinte ai Secției de So
ciologie șl director al Centru
lui do Cercetări Sociologice 
București | coni. Ion A- 
luaș director al Laboratoru
lui de sociologic Cluj. eoni, 
di. Tranche Albert, director al 
I aboratorulul de sociologie Ti
mișoara șl lecloj Septlmlu 
Krausz de la Instilulul do Mi
ne Petroșani.

In organizarea Societății 
franceze de Sociologie. co
locviul a prilejuit prorenlaroa 
direcțiilor si rezultatelor cer
cetărilor sociologice din Ro
mania. expuse în cadrul li
nei ședințe special organizate 
de către Societate, ca șl vizi
tarea a numeroase instituții 
de cercetare: Institutul fran
cez al opiniei publice. Insti
tutul național dc studii demo- 
qraflce, 1 aboralonil de socio
logie a muncii, Grupul de cer
cetări sociologice Nanterre. 
Centrul de Shidii al Mișcări
lor Sociale, Grupul do cerce
tare al sociologiei educației. 
Centrul de Sociologie al E- 
ducației șl Culturii. Centrul 
de Sociologie a Organizații
lor. Institutul de științe socia
le ale muncii, etc.

Cineamatorii din Lupeni
printre studenți

Recent cineaștii d la ,Am«- 
film" Lupeni au răspuns in
vitației clubului studențesc 
unde au prezentat peliculele 
..Opțiune", „Tavanul artifici
al", „Sens unic", „Eram copil". 
?Xu urmat ample dezbateri a- 
supra rolului cineamalorismu- 
lui asupra felului cum vor 
trebui să lucreze gazdele, 
proaspăt pornite pe acest 
spinos, dar frumos drum.

Numeroși studenți care au 
luat cuvîntul au subliniat 
sensibilitatea și frumusețea i- 
maginilor din „Eram copil", 
folosirea măiastră a simbolu
lui și metaforei in „Sens u- 
njc“ și „Opțiunea", realizările 

CITITORI Șl CREATORI
La căminul cultural din Iscroni a avut loc duminica o in- 

tilnîre între locuitori și membrii cenaclului literar „Meșterul 
Manole" din Petroșani. După ce au fost citite creații originale, 
intre cei peste 60 de participarăți șl membrii cenaclului s-a sta
bilit un dialog asupra literaturii și cărților.

In l . B R Ă R / I
CORNEUU VLAD — Cînd luptătorii își curăță 

armele
XXX — Pentru securitate și coope

rare internațională
D. CIUCUR — Rolul Actorului uman în 

industria modernă a Ro
mâniei

XXX — 30 Decembrie '47
M. EM1NESCU — Luceafărul
D. ANGHEL — Poezii și proză
NICUȚA TANASE — Eu și îngerul meu păzitor, 

Mltrcă
MIRCEA ZACIU — Ion Agîrbiceanu
AGATHA CRIST1E — Hotelul Bertram
M. L. KASCHINITZ — Adevărul, nu visul (viața 

pictorului Courbet)
ED. NICOLAU — Radioelectronica pentru toti

steril Bărbăteni. pod rulant 
Varnița, instalația de extrac
ție puțul vest Uricani -r~ în 
execuția T.C,M.M. — care de 
asemenea au pondere mare în 
asigurarea capacităților de pro

Se cer eforturi s ustinute
ducție.

Desigur fiecare executant 
are o seric de motivări depin- 
zlnd in activitatea sa, de co
operarea cu alte unități în ve
derea finalizării obieclivelpr. 
unțJali care și eje ppoduc în- 
tîrzieri in livrarea utilajelor 

i materialelor sau In preda
rea la termen a lucrărilor la 
care a cooperat, în unele ca
zuri chiar amplasamentelor la 
fiecare unitate ; există. Insă. 

lin deosebit interes a pre
zentat vizita șl dezbaterea or
ganizată de Centrul de studii 
șl cercetări marxiste, ocazie 
de Informare reciprocă și pre
zentare a valoroaselor rezul
tate obținute do sociologii 
marxiști francezi. Cu ocazia 
vizitelor șl a dialogului ști
ințific ni mart personalități 
ale sociologici franceze 
(Joan Stoclzel. Alain Girard. 
Alain Tourainc, Raymond A- 
ron, Michel Crozier. Henri 
Mcndras. Jean D. Reynaud, 
Yves Dclnmotte. J. Cul- 
sonier. Allred Sanvy. Viviane 
lsamberl. Claude Durand, 
ș.a.m.d.). delegația sociologi
lor români a desfășurat o in
tensă muncă do informare șl 
o bună propagandă a muncii 
sociologice din țara noastră.

Continuarea contractelor in
tre cele două sociologii (șl 
prin organizarea colocviului 
următor — 1975 — in țara 
noastră) oferă atit condițiile 
unei comunicări organizale 
a informației științifice cil si 
a afirmării mal plenare a so
ciologiei românești in afara 
granițelor.

Sepllmin KRAUSZ 
lector Institutul de mine 

Petroșani

tehnice remarcabile din „Tava
nul artificial". La sfirșitul întil- 
nirli, Oscar Simonis, declara i 
„Ne-am simțit foarte bine in
tre studenții am remarcat o- 
biectivilatea și ne bucură a- 
precierile lor. Seara aceasta 
a constituit pentru noi un fel 
de previzionare, de reconfirma
re a valorii peliculelor reali
zate de noi, mai ales acum, 
in preziua ÎDtilnlrilor de la 
Timișoara. Le mulțumim și 
vom căuta ca, în sensul celor 
afirmate aici, să colaborăm 
și pe mai departe".

B Ion MIRCEA,
l.M.P.

0

și resurse organizatorice inter
ne — și ele se cuvin grabnic 
valorificate I — care permiț 
recuperarea in mare măsură a 
intîrzierilor Ia punerea în func
țiune. Pentru aceasta se impu

ne, insa, mal multă insistența 
din partea executantului la u- 
nitățile cu care cooperează șl 
intervenție mai operativă in 
adaptarea programului de lu
cru la condițiile existente, 
pentru folosirea rațională a 
potențialului tehnic șl uman 
de care dispune. Acest mod 
de lucru va conduce cu sigu
ranță la urgentarea lucrărilor 
șl va elimina practica actuală 
a unor executant! de a căuta

FRONT
(Urmam din pag 1)

de conviețuire socialistă ; qu 
mal avut loc acte de indisci
plina, certuri, scandaluri, petre
ceri gălăgioase etc.

zln continuarea adunării, to
varășii Frederlch Daradics, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Lupeni și 
Constantin Cloiu, împuternici
tul asociației dc locatari «u 
dat răspunsuri la Întrebările 
care s-au pus de către cei ca
re au fosi înscriși la cuvînl. 
Luînd cuvîntul, tovarășul Emi- 
llan Tomulescu. vicepreședinte 
al Consiliului popular munici
pal a arătat că activitatea aso
ciației de locatari din orașul 
Lupeni a foșt rodnică în anul 
1972, Dar, intrucît se mai în
registrează multe deficiențe la 
încălzirea centrală, spunea 
vorbitorul — recomand adu
nării generale a asociației și 
consiliului popular Lupeni să 
creeze colective de specialiști 
din întreprinderi care să veri
fice fiecare centrală pentru a

în atenția automobiliștilor 
amatori

Și în acest an, filiala Deva a Automobil Clubului Ro
mân vine în sprijinul automobiliștilor amatori din Valea 
Jiului deplasind în zilele de 22, 23 șl 24 februarie o echipă 
de specialiști pentru efectuarea reviziilor tehnice anuale.

Echipa este dotată cu aparatură modernă adecvată și 
va funcționa in stația „Autosprvicc" din Livezeni a între
prinderii de industrie locală, cu program zilnic între ore
le 9—19.

Responsabilul de unitate comercială
(Urmare din pag. 1)

Se' „scuza" unii’ responsabili, 
în mod continuu — ajungind 
să” facă acest lucru pînă și în 
ședințele lărgite ale organiza
țiilor comerciale — că nu 
le-au sosit mărfurile solicitate. 
Intră in alertă, chiar sesizea
ză și conducerea că nu sînt a- 
jutați și că nu pot să-și reali
zeze planul... Din păcate însă, 
„scuturați" un pic, află că în 
depozite există marfa mult aș
teptată. Există dar, după efec
tuarea comenzilor, responsabi
lii — unii — consideră că ei 
nu mai au altceva de făcut de- 
cît să stea cu brațele încruci
șate și să aștepte... Lipsesc, de 
exemplu, la ora actuală, din 
unele magazine — in special 
periferice — cafeaua prăjită, 
stafidele, alcoolul medicinal, 
apa minerală, vinuri demised 
ș.a., mărfuri care în depozitele 
O.C.L. Alimentara există. Fi
rește, de aceste minusuri se 
fac vinovat», oarecum și șefii 
de depozite, în cazul in care 
nu au respectat integral co
menzile făcute. Dar - repe
tăm — aceștia puteau și tre
buiau să fie treziți la realita
te, Prin insistență. Prin insis
tență deosebită. I-ăsînd timpul 
să rezolve totul, chiar dacă 
stai liniștit pe... hîrtiile comen

UN PAS BUN
Cînd o initialjvă este bună 

și este in folosul oamenilor, 
merită să fie consemnată.

Am umbla! prin multe orașe 
din tară și am văzut multe u- 
nităti de alimentație publica 
bine puse la punct, bine În
treținute și cu un personal de 
deservire ireproșabil.

Mai întotdeauna ml-aan zis; 
oare la noi in municipiu nu se 
poate face așa ceva ? Și în
spre bucuria noastră, a locui
torilor acestei urbe, observăm 
că în ultimul lilmf și la noi se 
iqu măsuri de către conducerea 
T.A.P.L. de a moderniza unele 

tot timpul niște motivări ca
re, in final, conduc la intir- 
zierea lucrărilor.

Up rol important in respec
tarea graficelor de execuție ii 
are Uzina de utilaj minier 

care trebuie să predea la ter
menele stabilite utilajele șl 
confecțiile comandate de cen
trală și constructori. De ase
menea, serviciul dezvoltare 
din centrală trebuie să asigure 
cu onai multă operativitate e- 
liberarea de teocmnri în ve

derea predării la terpien a am
plasamentelor, iar serviciul u- 
tllaje să asigure la termenele 
stabilite utilajele complete la 
montaj.

COMUN
vedea ce îmbunătățiri s-ar pu
tea aduce, pentru a da un ran
dament mai bun. Trebuie tăcut 
un front comun îrapoiriva m- 
lor care nu păstrează ceea ce 
li s-a dat spre lolosință < it 
și a celor care distrug insta
lațiile aferente locuințelor. In 
încheiere, tovarășul Emilian 
Tomulescu a relevat necesita
tea opiniei active a locatarilor 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor existente, pentru îndepli
nirea angajamentelor privind 
buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașului pe care con
siliul popular al orașului Lu
peni lc-a luat pentru acest an. 
Apoi a fost ales noul comitet 
al asociației format din 21 de 
persoane. Adunarea a desem
nat pe tovarășul Dănliă Matei 
ca președinte, ul asociației, iar 
pe tovarășa Eleonora Barbu 
ca secretar.

In încheierea adunării s-au 
înmînat insigne la un mare 
număr do cetățeni fruntași In 
păstrarea fondului locativ, în 
buna gospodărire a orașului.

zilor. nu se poate considera 
că ai depășii faza nepăsării în 
aprovizionare 1

★
Se știe că activitatea de.an

samblu a unităților comerciale 
implică închegarea unor cole - 
tive unitare, creșterea preqlî- 
tirii șl a simțului de răspun
dere al fiecărui lucrător in 
parte. Aceleași unități, în ge
nere, care se remarcă prin bu
ne rezultate, cu responsabili 
pasionați și întreprinzători, Dot 
fi date ca exemplu în aceas
tă privință. Sînt însă unități, in 
care responsabilii, mergînd 
dintotdeauna pe panta conce
siilor, au ajuns să nu mai sim
tă necesitatea intransigenței 
in fața lipsurilor, tolerînd a- 
baterile mici sau mari ale per
sonalului din subordine. La 
orice mică aluzie critică la a- 
dresa vreunui lucrător din uni
tatea sa, responsabili ca cei de 
la restaurantele „Transilvania" 
(Petrila). „Mignon". ..Jiul", 
„Paringul“ (ne referim îndeo
sebi Ia ajutorul de responsabil 
G. Staicu) — din Petroșani 
„Grădina" din Aninoasa, ș.a. 
găsesc urgent motivații pentru 
acoperirea deficiențelor, in 
Ioc să manifeste cu ' aceeași 
promptitudine, o atitudine de 
eradicare a răului care tinde 
să-și facă sălaș călduț...

localuri de alimentație publică 
și a le dota cu mobilier cores
punzător.

Am rămas placul impresio
nați de felul cum a fost reno
vată cofetăria din cartierul 
Carpati (str. Republicii). O u- 
nitate curată, cochetă și cu o 
bună servire a cumpărătorilor. 
Dorim ca aceste inițiative bm 
ne să continue în toate locali
tățile municipiului nostru spre 
mulțumirea noastră și a acelo
ra care no vizitează-

I. NOVAC

Avind in vedere sarcinile de 
dezvoltare ale producției de 
cărbune în Valea Jiului, crea
rea capacităților de producție 
se poate iace printr-o îmbina
re mai armonioasă a muncii 
tuturor factorilor care concu
ră la realizarea acestora, pnn- 
tr-o înțelegere, din parted fiecă
ruia, a răspunderii ce îi re
vine pențru realizarea obiec
tivului final. In același timp, 
unitățile miniere care răspund 
de execuția lucrărilor subtera
ne trebuie să asigure organi
zarea corespunzătoare a mun
cii pentru realizarea integrala 
a lucrărilor prevăzute in pre- 
llminarele anuale.

Ne exprimam convingerea 
că, lăsfnd la o parte motivări
le, ș| muncind cu abnegație 
pentru realizarea obiectivelor 
propuse, vom puie-» raporta la 
sfir^ilul anului lvTB îndeplini
rea tuturor sarcinilor stabilite 
în graficele de execuție și 
chiar obține unele recuperări 
la obiectivele rămase în ur
mă.

Desfășurată sub semnul ho- 
lârlrli ferme a întregului per
sonal de la „mișcare" de a 
organiza și conduce lot mai 
bine activitatea de transpor
turi in condiții depline de re
gularitate și siguranță, adu
narea generală a oamenilor 
muncii din cadrul stației 
C.F.R. Petroșani, a analizat 
multilateral, cu exigență și 
responsabilitate activitatea a- 
cestui colectiv feroviar din ți
nui trecut. De la bun început 
atenția participanților a fost 
reținută dc Informarea pre
zentată de tov. ing. Victor Iloiu, 
șeful stației, cu privire la fe
lul cum au fost rezolvate pro
punerile făcute de muncitori, 
în urmă eu un an, pentru mer
sul înainte al activității.

Din numărul dc 83 propu
neri, 80 au fost rezolvate 
contribuind la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă nle 
personalului din stație

Discuții vil, In spiritul c- 
Xigenței muncitorești au fost 
purtate pe marginea dării 
de seamă privind felul cum 
au fo«t îndeplinite sarcini
le de plan pe anul 1972. 
perspectivele de realizare a 
planului de transport pe 
1973 și angajamentele luate 
în întrecere.

Analizînd cauzele caro aii 
contribuit la nerealizarea 
prevederilor dc plan pe 1972 
(cu 1,98 la sutâ a indicatoru
lui tone expediate. 1.46 In su
tă la încărcarea statică, cu 
1.16 la sută la staționarea va
goanelor cu încărcare-descăr- 
care), darea de seamă a ară
tat că nu s-a făcut totul de 
către personalul stației pen
tru eliminarea din muncă a 
unor lipsuri cum sînt neutilî- 
zarea la capacitatea integrală 
a vagoanelor puse la încăr
care : nu s-a manifestat des
tulă operativitate în introdu
cerea vagoanelor la încărca
re ; serviciul de informare în
tre diferitele grupe de mun
că a funcționat defectuos ș.a. 
La deficiențele proprii se a- 
daugă faptul că, în unele ca
zuri, beneficiarul principal. 
Centrala cărbunelui, a anulat 
anumite încărcări de vagoane 
și că întreaga activi
tate, de manevră, forma

..pe să mai vorbim, in acest 
caz, despre situațiile cînd și 
responsabilii unor unități își 
permit, în baza unui orar al 
lor propriu, să plece și să vi
nă în unitate, cînd doresc, fă
ră ca cineva — la o oră oare
care cînd e căutat șeful unită
ții — să știe cam pe unde se 
află acesta l...

★

Desigur, aspectele surprinse 
aici nu șîpț singurele privitoa
re la încălcările atribuțiilor 
responsabililor de unități co
merciale, fapt ce impietează 
buna activitate a magazinelor 
sau restaurantelor respective. 
Situațiile concrete, care impli
că firește și... sancțiuni fer
me, intr-un fel le-am limitat. 
Și aceasta pentru că, după pă
rerea noastră, în această pri
vință este nevoie de o mai te
meinică acyvitate de control 
șl îndrumare, o activitate in
tensă a organizațiilor de par
tid din comerț, pentru întări
rea considerabilă a simțului 
<le răspundere al șefilor (le u- 
riități. 

PRINTRE^PESTE
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k ACCIDENTE

re și îndrumare a trenurilor 
s-a desfășurat In condițiile lu
crărilor do olectrificare pe 
care le execută șantierul 71 
C.C.F.

Bilanțul necorespunzălor în
cheiat pe anul 1072 a cons
tituit un semnal pentru orga
nizațiile de partid, sindicat. 
U.T.C. și conducerea stației, 
întregul colectiv' de a lua 
pentru anul 1973 asemenea 
măsuri care să ducă la reali

zarea ritmică a prevederilor 
planului de transport Apli
carea unor măsuri judicioase 
cum sînt utilizarea rațională 
a capacităților de transport, 
reducerea imobilizării vagoa
nelor la încărcare-descârcare, 
reducerea staționării vagoane
lor în tranzit, sporirea to
najului brut la trenurile dc 
marfă, folosirea pe o scară 
mai largă a operațiunilor de 
încărcare-descârcare prin 
paletizare și conteinerizare ș.a. 
— au contribuit la încheierea 
activității pe luna ianuarie 
1973 cu rezultate pozitive. 
Planul la indicatorul tone 
expediate a fost depășit cu 
1,32 la sută, încărcarea stati
că cu 0,80 la sută și majora
rea tonajului brut la trenurile 
de marfă cu 1 000 tone redu- 
cîndu-se totodată staționarea 
vagoanelor la încâ.rcare-des- 
cărcare și a acelora în tran
zit.

IROSIUl ALIMENTAȚIEI

ANUNȚĂ
întreprinderile din municipiul Petroșani că pot sâ se 
prezinte zilnic între orele 7—8,30 la LABORATORUL DE 
VERIFICĂRI METROLOGICE .lin cadrul trustului cu se- 
diul in Petroșani str, Republicii 92 telefon 1810 — 1616
pentru a lua relații în legătură cy controlul mase, volume 
și presiuni în conformitate cu Decretul nr, 21/105*1 și 
II.C,M. 2189/1969 care precizează că întreprinderile sînt 
obligate a supune verificărilor anual aparatele de măsură șl 
control.

Se precizează că neprezeptarea in tormen la control a-, 
trage după sine sancțiuni cu amenzi de lg 300 la 700 lei.

Dc pe platforma acestor 
realizări, partlclpanțll la adu
narea generală au conceput 
noi măsuri pentru dezvoltarea 
succeselor In întrecerea so
cialistă. In cuvîntul său Iov. 
loan Boldura, secretarul or
ganizației de bază, a subliniat 
cerința ca muncitorii din’ 
serviciul mișcare să facă do
vada unei înalte responsabi
lități In muncă în această 
perioadă, de 3—4 luni, cît 
stația Petroșani va fi scoasă 
din sistemul clectro-dinamic 
centralizat dc mane
vrare a acelor șl di
feritelor semnale. în vede
rea lucrărilor de electrifica
re. Manevrarea manuală a a- 
celor și semnalelor comporta 
o atenție deosebită din partea 
tuturor; este nevoie dc spo
rirea personalului cu snlariați 
detașați de la alto unități, 
deci se va lucra Intr-n ron- 
junotură care necesită deose
bită grijă din partea între
gului personal chemat a- 
sieure buna desfășurare a 
circulației trenurilor In con
diții optime de siguranță.

In același spirit au parti
cipat la dezbateri si au fă
cut de asemenea propuneri 
valoroase tovarășii Tnachim 
Oprea — șef dc litră. Ioan 
flîrhu — magazioner, Vaslle 
Tire — impiegat dc mișcare 
triaj șț Emțl Stanca — ins
tructorul stației.

In încheierea adunării tov. 
lacob Dlnulcte, directorul re
gionalei de căi ferate Deva și 
Dumitru Simioncscu, secreta
rul comitetului de partid nod 
C,F.R. au făcut o serie de re
comandări colectivului de 
feroviari. Spiritul de înaltă 
conștiință al muncitorilor ce
feriști e necesar să se împle
tească cu o strînsă colabora
re a tuturor unităților C.F.R- 
din cadrul complexului pen
tru ca îndeplinirea sarcinilor 
de transport în condițiile des
centralizării vremelnice a sta
ției C.F.R. Petroșani in ve
derea electrificării, să se poa
tă desfășura normal, iar sar
cinile de plan și angajamen
tele să se îndeplinească în
tocmai.

Iosif DAVID
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„Procesul revoluționar din Chile Prezente

?
Ultimele știri
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este ireversibil"
Cuvîntarea președintelui Salvador Allende
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SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). — Președintele 
Republicii Chile, Salvador 
Allende, a rostit o cuvin tare 
la adunarea oamenilor mun
cii din orașul Vallenar (Pro
vincia Atacama), cu prilejul 
inaugurării a două importan
te întreprinderi miniere, 
construite în perioada condu
cerii guvernului de unitate 
populară.

Referindu-se la viitoarele 
alegeri parlamentare. care 
vor avea loc în Chile. în lu
na martie a.c., președintele

Allende și-a exprimat convin
gerea că este posibil ca for
țele reprezentate de Unitatea 
Populară să obțină chiar mai 
multe voturi decît la alege
rile prezidențiale din anul 
1970, care au marcat începu
tul unor mari transformări 
în țară.

Salvador Allende a demas 
cat încercările grupării de o- 
poziție de a discredita activi 
tatea actualului guvern chi
lian. .Reacțiunea — a spus el 
— dorește să reinstaureze în 
țară fosta putere economică

și politică și, în acest scop, 
nu se dă in lături de la ni
mic". Subliniind că procesul 
revoluționar din Chile 
ireversibil, el a chemat 
oamenii muncii să 
provocările forțelor 
de dreapta. „Nimeni 
dată nu va putea să 
țăranilor pămîntul, 
poieze băncile 
rilor sau , să 
monopoliștilor fabricile și u- 
zinele țării" — a subliniat. în 
încheiere, președintele Sal
vador Allende.

este 
pe 

dejoace 
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și nicio- 
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Noua recrudescentă a incidentelor
în Irlanda de Nord

Reuniunea guvernului britanic

românești
KHARTUM 19 (Ager

pres). — Adjunctul minis
trului informațiilor și cul
turii, Bona Malwal, a inau
gurat, in sala pentru expo
ziții din Khartum, expozi
ția „România la a 25-a ani
versare a proclamării Re
publicii". Au participat 
membri ai conducerii unor 
ministere, oameni de cul
tură, ziariști, membri 
corpului diplomatic,
fost de față ambasadorul 
român și alți membri ai 
ambasadei.

ROMA 19 (Agerpres). — 
La Palatul Barberini din 
Roma a avut loc ceremo
nia înmînării premiului in
ternațional „Cavalier! della 
nouva Europa" unor perso
nalități italiene și străine, 
care s-au distins printr-o 
activitate excepțională 
diferite domenii.

Printre cei premlați 
acest an s-a numărat 
prof. dr. Ana Aslan.

Răspunzînd în numele
lor premiați, dr. Ana As
lan a arătat că apreciază 
premiul ca pe un omagiu 
adus științei românești și 
țării pe care o reprezintă.

în

în 
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Extinderea grevei
minerilor în Spania

MADRID 19 (Agerpres). 
la 12 februarie minerii din 
fere ale companiei „Hunosa" s-a extins, mișcării revendica
tive alftturindu-i-se muncitorii tuturor exploatărilor carbo
nifere din provincia Oviedo.

Greviștii protestează împotriva creșterii impozitelor și a 
reținerilor din salarii, efectuate sub diverse motive, și cer 
revocarea sancțiunilor administrative nedrepte adoptate 
împotriva unor muncitori.

In încercarea de a înăbuși ampla mișcare revendica
tivă prin intimidarea greviștilor, administrația minelor a 
procedat la numeroase concedieri.

Convorbiri
Kissinger—Tanaka

1 < J

pe care au inceput-o— Greva
16 mari întreprinderi carhoni-

• '■ . i - districtul Ilaskovo. a lost
construit un nou și modern ho lei cu restaurant. In foto: Ve
dere exterioară a noului hotel din Harmanll.

BONDRA 19 (Agerpres). — 
Guvernul britanic s-a re
unit luni, sub președinția 
premierului Edward Heath, 
pentru a examina situația din 
Irlanda de Nord. Potrivit a- 
genției Reuter, care citează 
surse guvernamentale, in ca
drul reuniunii au fost, de ase
menea. examinale acțiunile 
politice pe care guvernul in
tenționează sâ le întreprindă 
în vederea stabilirii viitorului 
constituțional al Irlandei de 
Nord. In fapt, este vorba de 
prima serie de reuniuni gu
vernamentale consacrate defi
nitivării „Cărții albe- asupra 
Ulsterului. Membrii cabinetu-

lui au ascultat, cu această o- 
cazie, un raport asupra ulti
melor consultări pe care Wil
liam Whitelaw, secretar de 
stat însărcinat cu probleme
le Irlandei de Nord, le-a a- 
vut cu conducătorii diverse
lor partide și grupări politi
ce din această provincie bri
tanică.

Reuniunea guvernului bri
tanic are loc după o nouă re
crudescență a incidentelor, 
semnalată în cursul zilei de 
duminică. Potrivit datelor co
municate de poliție, încă do
uă persoane au fost ucise, iar 
alte 12 au fost rănite în 
cursul incidentelor, ridicînd

numărul total al pierderilor 
de vieți omenești la 728. de 
la izbucnirea actelor de vio
lență din Irlanda de Nord, în 
1969.

TOKIO 19 (Agerpres). — 
Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, a avut luni, la To
kio, convorbiri > cu premierul 
nipon, Kakuei Tanaka, și cu 
ministru afacerilor externe 
Masayoshi Ohiraț. Au fost 
abordate cu acest pri
lej, „pro.bleme de interes re
ciproc pentru cele două țări".

& Președintele Anwar Sa
dat a vizitat sediul Comanda
mentului general al forțelor 
armate egiptene, informează 
agenția M.E.N. In cursul a- 
cestei vizite, el s-a întreținut 
cu generalul Ahmed Ismail, 
ministrul egiptean al apără
rii, precum și cu un mare 
număr de ofițeri superiori.

principalele probleme ale con
temporaneității și proceselor 
revoluționare.

• Pături largi ale popula
ției daneze continua să pro
testeze contra creșterii pre 
țurilor în țară, survenite în 
perioada care a urmat ade
rării la Piața comună.

Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului (R.D.P.Y.), 
Aii Nasser Mohamed, a con
ferit cu secretarul general ad
junct al Ligii Arabe, Selim 
Al Yafi, șeful Comisei arabe 
de conciliere între cele două 
state .Yemenite, aflat în vizi
tă la Aden.

7
-

Deschiderea sesiunii de primăvară . s
■3

a Parlamentului indian
..

Q Potrivit acordului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind co
operarea in domeniul cercetă
rii și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice, la Ins
titutul de cercetări cosmice 
al Academiei din Moscova 
a avut loc o întîlnire între 
specialiști din cele două țări.

® Ministrul american al 
comerțului. Frederick Dent, 
a cerut întreprinderilor din 
Statele Unite să adopte mă
suri urgente în vederea eco
nomisirii tuturor formelor de 
energie, arătînd că „actua
la criză energetică a atins, în 
unele regiuni ale S.U.A., ni
velul critic".

© Afaganistanul a anunțat 
duminică hotărîrea sa 
recunoaște Republica 
gladesh — informează 
ția Reuter.

de a 
Ban- 

agen-

DELHI 19 (Agerpres). — 
Președintele Indiei, Varahagi- 
ri Venkata Giri. a deschis, 
luni, Ia Delhi lucrările sesiu
nii de primăvară a Parlamen
tului, prezentînd declarația a- 
supra politicii guvernamenta
le. Șeful statului indian a ară
tat, cu acest prilej, că ritmul 
de dezvoltare a industriei a a- 
tins șapte la sută. El a anun
țat, totodată, că guvernul a 
hotărît adoptarea unor măsuri 
urgente, îndeosebi distribuirea 
de cereale, in vederea ajuto
rării populației din reqiunile 
afectate de secetă.

In discursul său, președinte
le Indiei a evocat, de aseme
nea, unele evenimente ale 
vieții internaționale. El a su
bliniat că India salută acordul 
cu privire la încetarea războ
iului și restabilirea păcii în 
Vietnam, exprimînd speranța 
că acesta va duce la instaura
rea unei păci durabile în zo
nă, care să permită poporului 
vietnamez sS se consacre sar
cinilor reconstrucției.

Șeful statului indian a rele
vat, din nou, importanța acor
dului indo-pakistanez, înche
iat la Simla, pentru statornici
rea unui climat de înțelegere 
în zonă.

Principala problemă care fi
gurează pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Parlamentului 
indian este examinarea bugetu
lui pe anul financiar 1973-1974. 
Adoptarea acestui buget este 
considerată de o deosebită im
portanță pentru trecerea la 
realizarea noului plan cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale (1974 — 1979).

Eliberarea unui nou grup 
de prizonieri americani
HANOI 19 (Agerpres). — 

Agenția V.N.A. relevă că gu
vernul R.D. Vietnam, dînd o 
nouă dovadă de bunăvoință 
și conformîndu-se cu stric
tețe prevederilor acordului de 
la Paris în problema vietna
meză, a hotărit să elibereze, 
înainte de termen, un nou 
grup de 20 de militari ame
ricani, capturați In perioada 
1966—1967. Eliberarea și pre
darea lor părți) americane 
a evut loc, duminică, pe ae
roportul Gia Lam din capi-
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CALENDAR

MARȚI. 20 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,51 
trecute din an — 51. 
rămase — 314.

7,09
Zile
Zile

EVENIMENTE

(£ — Instaurarea demo
crației populare în urma in- 
frîngerii complotului reac- 
țiunii ;

E
PETROȘANI — 7 Nolem 

brie: Liubov Iarovaia ; Re
publica : Vă arăt eu vouă; 
PETRILA: Sorgul roșu ; LO- 
NEA — Minerul : Baladă 
pentru Gabie Hougue : VUL
CAN : Hei puștiule 1 ; LU- 
PENI — CulturaJ: Fuqa
după liniște; Muncitoresc: 
Colega mea vrăjitoarea ;

RADIO

na Gorjului" din Tg. Jiu;
10.30 Start la intersecție; 
10,45 Pagini din opereta „Fru
moasa din New York"; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Mici 
piese instrumentale ; 
Orchestra Perez
11.30 Lucrări corale -,
Discul zilei ; 12,30 Intilnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prinz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Tineri 'n-
terpreți de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Radioenciclopedie pentru ti
neret ; 15,40 Piese de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Melodii populare ; 16,35 Cin
tecul săptămînii ; 17,00 An
tena tineretului dezbate;
17.30 Program muzical oferit
salariaților de la Fabrica de 
sticlă „Pădurea Neagră" ju
dețul Bihor; 18,00 Orele se
rii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 ~
21,00 Revista .
21,25 Moment poetic ; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

11,15
Prado ;

12,00

Consemnări; 
șlagărelor ;

re

v

VIETNAMUL DF SUD. Combatant!

< <

ai Armatei de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
bucuroși că s-a semnat acordul de pace. Fotografia este luată undeva in regiunea ellbera- 
tă Quang Tri.

tala R.D. Vietnam. Au fost 
prezenți reprezentanți ai Co
misiei internaționale de con
trol și supraveghere, precum 
și ai Comisiei militare mixte 
cvadripartite.

Bombardamente alo avia
ției S.U.A. asupra Lacu

lui și Cambodgiei

WASHINGTON 19 (Ager 
preș). — Formațiuni ale A- 
viației Statelor Unite, inclu
siv bombardiere B-52, au con
tinuat operațiunile de bom
bardare a unor zone aflate 
pe teritoriul Laosului și Cam-

10,10
10,15

10,50
11,00

12,15
12,25
12,45

13,00
16,25

Avanpremiera -, 
Teleenciclopedia (re
luare) ;
Moment coregrafic ;
Telecinemateca pentru 
copii. Ghinionistul, se
ria I (reluare);
Desene animate ;
Festivaluri folclorice;

52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare);
Telejurnal;
Hochei pe gheață. Un
garia — România. 
Transmisiune directă 
de la Budapesta ;
Universitatea T.V.;
1001 de seri j

bodgiei, a anunțat luni, la 
Honolulu, un purtător de cu- 
vînt al Comandamentului mi
litar american pentru zona 
Pacificului.

★
HANOI 19 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație prin care condam
nă continuarea bombarda
mentelor aeriene americane 
asupra teritoriului cambod
gian.

Declarația arată că R. D. 
Vietnam cere în mod ferm 
ca S.U.A. să înceteze bombar
damentele și toate actele de 
intervenție și agresiune în 
Cambodgia.

Tombolă
La tombola din orașul U- 

ricani, a cărei tragere a a- 
vut loc în data de 16 febru
arie au fost extrase urmă
toarele bilete cîștigătoare : ----- ----- ----- 1668 

1761. 
1577. 
1720.

1572, 1303. 2508.
2411. 2706. 730.

1225, 2580.
2511. 2280.

întrunirea
Consiliului

Nordic
In

MARȚI, 20 FEBRUARIE
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultu
ral -, 10,00 Buletin de știri -, 
10,05 Orchestra de muzică 
populară a Ansamblului „Doi-

Teleșcoală. Chimie ■, 
Literatura română ; 
Telex ;
Publicitate ;

18,40
19,20
19,30 Telejurnal — Glncina- 

iul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;
Cintecul săptămînii. Iu
birea mea — pămîntul 
românesc de Florin 
Bogardo ;
Reflector ;
Teatrul liric T.V, ®- 
pera Ovidiu. Premieră 
pe țară ;
Muzică populară cu 
Ileana Sreculescu j 
Poșta T.V. j
24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului ;
Vedete ale cîntecului 
la București. „The 
Golden Gate Quartet",

nr. 
2243 
588. 1395, 
791, 578. 
2559.

Posesorii biletelor cîștlgă- 
toare sint rugați a se prezen
ta cu ele la consiliul popular 
orășenesc Uricani pentru a 
ridica obiectele ciștigate. 
Termenul de ridicare a obi
ectelor este de 15 zile de la 
data tragerii.

OSLO 19 (Agerpres). — 
cadrul celei de-a 21-a sesiuni 
a Consiliului Nordic ale cărei 
lucrări se desfășoară la Os
lo, prim-miniștrii statelor 
membre au relevat în cuvîn- 
tările lor importanța dezvol
tării bunelor relații cu țările 
aflate în afara acestei zone 
geografice. Astfel, premierul 
Suediei. Olof Palme, a de
clarat că, după părerea sa, 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, afla
tă în pregătire la Helsinki, va 
putea oferi o consolidare a 
destinderii între țările afla
te în estul și vestul conti
nentului. In ceea ce priveș
te colaborarea dintre țările 
nordice, primul ministru sue
dez s-a declarat pentru o 
lărgire a acestor relații, dar 
a apreciat că s-au formulat 
puține propuneri 
acest sens.

La rîndul său, 
finlandez. Kalevi 
nunțat intenția „..... ..........
său de a întreprinde o ac
țiune în vederea „stabilirii 
de relații permanente și cu
prinzătoare cu C.E.E. și cu 
C.A.E.R.. înainte de sfîrșitul 
anului". Totodată, el a rea
mintit că țările nordice tre
buie să-și respecte promisiu
nea de a contribui la recons
trucția Vietnamului.

Premierul norvegian, Lars 
Korvald, s-a declarat pentru 
intensificarea eforturilor de 
colaborare economică în Eu
ropa.
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PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme mai 
mult închisă cu cer noros. I- 
zolat se va semnala ninsoare 
slabă. Vint slab plnă la po
trivit din nord.

Q Mahmoud al Ayoubi, 
președintele guvernului siri
an. a dat citire, duminică, în 
fața Consiliului poporului 
(parlamentul), declarației gu
vernamentale a “ cabinetului 
format la 23 decembrie.

In declarație se menționea
ză că guvernul se angajează 
să organizeze un referendum 
popular asupra constituției 
siriene și să adopte legea e- 
lectorală.

@ O delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Kim Sok Gi, minis
trul învățămîntului, a efec
tuat o vizită de prietenie în 
R.P. Albania — informează 
A.C.T.C.

® La încheierea vizitei în 
Cuba a delegației Republicii 
Populare Democrate a Yeme
nului, condusă de ministrul 
de externe, Mohamed Salah 
al Aulaqi, a fost dat publi
cității un comunicat în 
se subliniază identitatea 
vederi a celor două țări

care 
de 
în

& Conform datelor 
ale, în Belgia existau, 
trecută, aproximativ 167 700 
șomeri. După cum relevă. în
să, presa belgiană, dacă se 
ține seama de toate formele 
de șomaj existente, numărul 
real al celor care nu aveau 
de lucru în ianuarie s-a ri
dicat la peste 180 000 (cifră 
record pentru ultimii ani).

© La propunerea repre
zentanților R.P.D. Coreene, la 
Panmunjon a avut loc o în
trunire a ofițerilor însărcinați 
cu problemele securității in 
cadrul Comisiei militare de 
Armistițiu din Coreea. Re
prezentantul R.P.D. Coreene 
a protestat, cu acest prilej, 
împotriva unor recente pro
vocări ale militarilor S.U.A., 
care au încercat să împiedi
ce personalul 
R.P.D. Coreene 
te funcțiile în 
de securitate.

militar al 
să-și exerci- 

zona comună

® Primul ministru și mi
nistrul apărării naționale al

© Guvernul vesl-german a 
încheiat dezbaterile pe mar
ginea proiectului de buget pe 
anul 1973. Proiectul prevede 
un buget record pentru aceas
tă țară, in valoare dc 120 mi
liarde mărci, sumă ce depă
șește cu circa 10 la sută bu
getul anului trecut.

© Wright Patman, repre
zentant al Partidului Demo
crat în Congresul S.U.A.. pre
ședintele Comitetului econo
mic mixt al Congresului. a 
daf publicității un raport în 
care este criticat programul 
de controlare a salariilor și 
prețurilor, inițiat, de Admi
nistrație.

® Președintele Consiliului 
Republican al Republicii Ara
be Yemen. Abdul Rahman Iri- 
ani. a deschis, la Sanaa, prima 
reuniune a Comitetului con
stitutiv al -Uniunii Yemenite", 
menită să devină partidul poli
tic unic al țării — informează 
agenția France Presse.

© Agenția A.D.N. a difuzat, 
luni, un comunicat in care se 
arată că Republica Democrată 
Germană și Ruanda au hotărît 
să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

© Agențiile C.T.K. și TASS 
anunță că Ia 19 februarie, un 
avion al societății sovietice de 
transporturi aeriene ..Aeroflot" 
s-a prăbușit la aterizare, în a- 
propiere de aeroportul din 
Praga. O parte din echipaj și 
din călători a rămas în viață.

Agențiile France Presse si 
United Press International re
levă că avionul care s-a pră
bușit a fost un „Tu-154" și că 
in urma accidentului și-au 
pierdut viața aproximativ 80 
de persoane.
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In legătură cu criza valutar *

financiară din țările occidentale
BONN 19 (Agerpres). 

Prezidiul P.C. German a 
publicității o declarație 
legătură cu fenomenele 
criză valutar-financiară t___
au răbufnit, în ultima vre
me. in țările occidentale.

Relevind că actuala criză 
valutară reprezintă „un efect 
al dezvoltării maladive acute 
a capitalismului", declarația 
subliniază eforturile pe care 
cercurile economice america
ne le întreprind pentru a ieși 
clin criză pe seama parteneri
lor lor economici și comer
ciali. In declarație se arată 
că actuala criză amenință sâ 
aibă efecte grave asupra R.F. 
a Germaniei, în special asu
pra oamenilor muncii din a- 
cea^tă țară. In acest context, 
P.C German a relevat nece 
sitatea satisfacerii revendi
cărilor economice îndreptățite 
ale muncitorilor și s-a pro
nunțat pentru reducerea chel
tuielilor militare.
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în 
de 

care

ROMA 19 (Agerpres). — O 
declarație dată publicității de 
Biroul Politic al P.C. Italian 
exprimă neliniștea cercurilor

„Lunohod-2“
progresiste italiene in legă
tură cu urmările crizei valu
tar—financiare din țările oc-- 
cidentale și măsurile adop
tate în context de guvernul 
italian. Declarația menționea 
ză că măsurile guvernamen
tale au marcat începutul de
valorizării lirei italiene în 
raport cu alte valute și. anie 
nință să aibă efecte negative 
asupra salariilor, pensiilor și. 
în general, asupra situației 
economice a oamenilor mun
cii.

CARACAS 19 (Agerpres). 
— La sfîrșitul unei reuniuni 
de urgență a cabinetului Ve
nezuelan. ministrul de finan
țe. Luis Enrique Oberto, a 
anunțat reevaluarea monedei 
naționale. bolivarul Noul 
curs oficial a fost stabilit la 
4.30 bolivari pentru un do 
Iar, față de 4.40 cît era pînă 
în prezent. Bolivarul. consi
derat ca una din cele mai 
puternice monede naționale 
din America Latină a mai 
fost obiectul unei reevaluări 
și în anul 1971, in condițiile 
nrimei devalorizări a dolaru
lui.

Reuniunea miniștrilor agriculturii
din

BRUXELLES 19 (Agerpres). 
, — Miniștrii agriculturii 
cele nouă țări ale Pieței 
mune s-au întrunit luni, 
Bruxelles, in cadrul unei 
uniuni de două -zile, a cărei 
principală sarcină va fi încer
carea de a „Închide noua bre
șă provocată de devalorizarea 
dolarului și hotărîrea Italiei

din 
co

la 
re-

țările Pieței comune
de a admite cursul flotant al 
lirei'1 — informează agenția 
France Presse.

Situația creată de măsura ita
liană, are de altfel, precedente 
in cadrul C.E.E.: la frontiere
le țârii cu moneda flotantă se 
instalează un sistem așa-numit 
de „ecluze", menit să adapteze 
sistemul prețurilor agricole

compensatorii la noile reali
tăți. Acum însă, se înregistrea
ză o situație diferită de ce.le 
din trecut, și anume faptul că, 
în vreme cc pină acum mone
dele flotante erau orientate, în 
variația cursului lor, „in sus", 
lira italiană flotează într-o 
recție descendentă, ceea 
face necesară completarea 
qlementărilor comunitare.

di
ce

re-

iși continuă
cercetările
pe Selena
MOSCOVA 19 (Ager

pres). — La 18 și 19 fe
bruarie, au avut loc două 
ședințe de legătură prin 
radio și televiziune cu a- 
paratul autopropulsat „Lu- 
nohod-2", aflat pe versantul 
unui crater al Masivului 
Taurus de pe Selene. In 
timpul ședinței de luni, ca
re a durat patru ore, la
boratorul selenar a făcut o 
analiză chimică amănunțită 
a solului și a efectuat mă
surători asupra proprietă
ților magnetice ale rocilor. 
Totodată, el a transmis pe 
Pămînt imagini ale versan- 
ților craterului cu diame
trul de doi kilometri și ale 
zonelor învecinate.

In acest timp, condițiile 
de deplasare a lunomobilu- 
lui au fost extrem de difi
cile — el a parcurs pante 
care atingeau uneori încli
nația de peste 25 de gra
de. In cele două ședințe de 
legătură radio cu Terra, 
„Lunohod-2“ a străbătut o 
distanță de 2 268 metri.

Agenția TASS mențio
nează că în zilele următoa
re se prevede ca „hunohod- 
2" să efectueze, în conti
nuare, cercetări științifice 
pe pereții craterului și să 
se pregătească pentru o no
uă noapte lunară.
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