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Să exploatăm rațional 
utilajul, 

să avem grijă de el!
Imperativul — conturat cu 

atâta claritate de către secre
tarul qeneral al partidului — 
..Nici o mașină si nici lin u- 
tllaj sub randamentul planifi
cat- nici un minut nelucrat !*'. 
a găsit un puternic ecou în 
rândurile colectivelor de oameni 
ai muncii, mobilizând impor
tante energii umane pentru fo
losirea rațională, eficientă a 
„zestrei" tehnice. Investigația 
noastră 1a E.M. Vulcan și e- 
nume. in cadrul sectorului II. 
a urmărit modul de utilizare 
Ia ora actuală a combinelor 
de abataj, cauzele unor nea
junsuri în functionarea aces
tora și căile de înlăturare a 
lor, oerspeotiva îmbunătățirii 
tehnologiei de extracție. Con
statând că într-unul din pa
nouri din pricina conjunctu
rii nefavorabile de zăcămint, 
doar circa o treime din lun- 
qimea frontului se taie meca
nizat, iar în celălalt panou, 
merqindu-se încă din faza I- 
nitială cu exploatarea simul
tană a unui pilier Țrin perfo- 
rare-impușcare, randamentul 
combinei a fost diminuat cu 
peste 20 la sută, am întrebat 
pe tov, inq. loan Diaconu, șe
ful de sector, dacă sint con
diții ca starea de lucruri să se 
amelioreze în perioada caTe 
urmează.

— Actualmente, la primul 
panou nu-s posibilități de fo
losire la capacitate normală 
a combinei. întrucit situația 
de zăcămint se menține pu
ternic tectonizată. La panoul 
al doilea pe linia de front pe 
care a avut-o la dispoziție 
2K — 52. a produs .in plin", 
nu s-au înregistrai, în gene
ral. stagnări păgubitoare. De
pășirea medie de randament

S A T I S F
Perimetrul sectorului IV de Io E.M. Lupeni 

se întinde de la orizontul 480 pină Io orizon
tul 400. Este un sector cu o intindere destul 
de more, cu o mulțime de utilaje și moșini 
in dotare. Toote aceste utilaje, pentru a 
funcționa ireproșabil, au nevoie de întreține
re, de niște mîini pricepute. Printre miinile 
harnice și calde care îngrijesc utilajele sec
torului se numără și cele ale tinărului mais
tru mecanic Teodor Boncalu care de cca. doi 
ani de cind a fost repartizat in cadrul aces
tui sector o demonstrat pe deplin competen
ța sa profesională in funcția pe care o e- 
xercită. Ori de cite ori se anunță defecțiuni 
la vreun utilaj, el este imediat prezent Io 
locul respectiv. Atunci cind aceste neplăceri 
nu intervin, tinărul moistru poate fi văzut 
exercitindu-și funcția de control asupro lo
curilor de muncă unde cu multă exigență 
și spirit de răspundere îndruma intreg perso
nalul meconic din subordine.

- Nu puține ou fost cazurile cind situoțio 
mi-a impus rămireo la lucru peste cele 6 
ore ale programului din subteran. A te limita

<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A C T I E
la orele de serviciu și a pleca de la lo
cul de muncă fără sâ ai satisfacția datoriei 
împlinite, imi spunea tinărul interlocutor 
pentru noi înseamnă sute de tone de cărbu
ne pierdute, ținind cont că in codrul sectoru
lui nostru există abataje cu o capacitate 
mare de producție, intre 600 - 800 de tone 
zilnic. Au fost cazuri cind după ce om ieșit 
din șut, am apucat doar să aprind o țigară, 
deoarece de Io biroul sectorului eram anun
țat să merg înapoi in mină pentru că s-a 
defectat un transportor sau olt utilaj la un 
abataj sau oltul. Vestea, care la început nu 
prea imi convenea, se transformă inso de 
fiecare dată, după intervenție in satisfacție 
cind văd și știu că utilajul respectiv funcțio
nează din nou bine, vehiculînd sutele de to
ne de diamant negru către suprafața. Mă 
simt satisfăcut cind știu că am contribuit și eu 
cu ceva la scoaterea producției fără intirzle- 
re.

Ion MONDOCA.
miner șef de brigadă - E.M. Lupeni

Concurs 
pe materii 
al elevilor

Duminică, 25 februarie, la 
nra 9. in toate școlile gene
rale din Valea Jiului s-a des- 
șurat prima fază, pe școa
lă, a ■ oncursului pe mate
rii al elevilor din clasele 
V, VI, VII, VIII la matema
tică și fizică. Xu participat 
sute de elevj cu rezul
tate bune și foarte bune la 
aceste malerij de invață- 
mfol. urmind ra cei selec
ționați sâ se prezinte la e- 
tdpa județeană a concursu
lui care și-a format un pu
ternic DTPStigiu in școlile 
noastre. 

pp intrequl frontal a fo«t de 
70 kq/post. așa că socotim că 
s-a lucrat bine. Am pregătit, 
in continuare, panoul al trei
lea. viitoare linie activă care 
va qaranta un ritm bun de ex
tragere a rezervei blocului 
pina in august cind acestea 
vor fi epuizate. Vom trece, 
apoi, in alt bloc, unde se pre
conizează introducerea unui 
complex mecanizat de abataj 
de tipul O.M.K.T., care va a- 
coperi in exclusivitate, aș zice, 
planul de extracție al sectoru
lui...

Opinie fermă 
împotriva tratării 

„neomenoase" 
a mașinii

Am consultat pe maistrul 
principal electromecanic Marin 
Mirea, asupra rezervelor de 
îmbunătățire a folosirii utila
jelor la un grad cit mai ridi
cat intensiv, și extensiv, în 
conjunctura prezentă :

— Pentru functionarea neîn
treruptă a utilajelor in timpul 
lor productiv, se cere o apro
vizionare corespunzătoare cu 
piesele trebuincioase a schim
burilor de revizie. Apoi se 
cuvine să avem o mare grijă 
de combină. Nu trebuie să ne 
fie indiferent cum funcționea
ză. Să dau un exemplu : la

Ing. T. MOLLER

(Continuare in pag. a 3-a)

La intrarea in șut. dialogul dintre șeful de schimb Gheorghe Voinea din brigada lui Ion Demeter de la E.M. 
Paroșeni și ortacii lui se pare întotdeauna eficient. Dovadă, frumoasele lor rezultate. Foto : Ion LEONARD

Comuniștii Mthai Kocsis, Ion Ciorba și tânărul Viorel Simota — trei electricieni de 
nădejde ai minei Petrila, care, după cum ne-au fost recomandați iac artă din meserie" — 
surprinși pe peliculă în timpul reparării unui motor de 800 kW necesar la evacuarea 
apelor de rambleu din subteran.

Sporuri de cărbune
Cu trei zile înainte de încheierea bi

lanțului lunii februarie, colectivul de mun
că al E. M. Dîlja raportează un spor la 
cantitatea de cărbune extrasă de aproape 
700 tone, toate sectoarele inreqistrind plu
suri : sectorul 1 cu 57 tone, sectorul 11 
cu 365 tone și sectorul III cu 268 tone 
asigurate peste sarcinile de plan la zi. 
Se remarcă. în mod deosebit aportul plin 
de dăruire al brigăzilor de mineri capabili 
conduse de LUDOVIC TERENYI. GRIGORE 
MAXIM, DUMITRU BÂLAȘCAU, VASIIE 
SIDOROV și PAVEL TAȘNADY care se 
mindresc cu depășiri substanțiale ale pre
liminarului. și anume cu 893. 520. 473. 
246 respectiv 43 tone.

Dintre brigăzile de la pregătiri înscriu 
rezultate frumoase pe panoul de onoare 
a] întrecerii grupele lui GABOR LEVAY 
șl GHEORGHE GRIGOROAIE.

On bilanț rodnic
In marea întrecere pentru realizarea 

ritmică exemplară a sarcinilor pe 1973 la 
nivelul maxim, depășiri însemnate rapor
tează la zi și unele iormații de lucru de 
la sectoarele productive ale exploatării 
miniere Petrila. Brigăzi ca cele conduse 
de CONSTANTIN STAN, de la sectarul II 
(plus 184 lone). VASILE AVARVAREI. de 
la sectorul I (plus 73 tone). GHEORGHE 
BOGHIU (plus 85 tone). EUGEN VOICU. 
de la sectorul IV (plus 475 tone). CON
STANTIN Al EXE (plus 118 tone). GHEOR
GHE TOMA (plus 116 lone) și-au adus 
contribuția in mod substanțial la redresa
rea producției de cărbune a exploatării.

Aceste rezultate atestă in mod con
vingător hărnicia minerilor pelrilenl. ho- 
lărirea lor de a se menține printre colec
tivele fruntașe ale Văii Jiului, de a în
cheia anul III al cincinalului cu un bilanț 
cit mai bogat.

O nouă 
premieră

La Casa de cultură din Pe
troșani a avut loc duminică 
seara spectacolul-premieră al 
Teatrului „Valea Jiului" cu 
piesa „Casa care a fugit prin 
ușă" de Petru Vintilă. Rolu
rile principale au fost inter
pretate de actorii Emil 
Schmidt. Eugenia Papaiani, 
Vaier Donca, Elisabeta Belba, 
Alexandru Anghelescu, Nico- 
lae Gheorghe și Ștefan Ilie. 
Spectacolul, pregătit de re
gizorul G. Teașcă — sceno
grafia, Virgil Popa —, a fost 
deosebit de călduros primit 
de public. „Casa care a fugit 
prin ușă" marchează un mo
ment evolutiv, de înflorire In 
viața artistică a teatrului 
din Petroșani, promițător pen
tru viitor.

La încrucișări de energii...

Controlul obștesc prin unitățile O.C.L. Alimentara din Petroșani

„Mărunțișuri" care țin de corecti
tudinea unor lucrători din comerț

Din inițiativa consiliului județean al sindicatelor, comi
siile de control obștesc însoțite de activiști ai consiliului 
muncipal al sindicatelor au efectuat un raid prin unitățile 
comerciale și de servire a populației, urmărind toate as
pectele ce le implică comerțul-aprovizlonarea. condițiile 1- 
gienico-sanitare, calitatea mărfurilor, deservirea.

In general magazinele O.C.L. 
Alimentara din Petroșani nu 
au ridicat probleme deosebite 
echipelor de control obștesc. 
Totuși unele abuzuri, condiții
le iqienice necorespunzătoare 
sint cîteva ..mărunțișuri'1 carp, 
privite la suprafață, ar părea 
să nu împiedice cu nimic des
fășurarea în condiții optime a 
comerțului. Dar, clntărite mai 
atent din punct de vedere eti« 

• Xutomali/area proceselor 
de producție cunoaște astăzi 
o dezvoltare rapidă In in
dustria noastră. Printre ulti
mele și cele mai valoroase 
descoperiri din acest dome
niu se numără și noul sis
tem de elemente de comu
tație statică — USIL.OG 1 — 
pus la punct de specialiștii 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru automati 
zare din Capitală.

In baza acestei realizări, 
întreprinderile Centralei in
dustriale de automatizări au 
preluat recent — după pro
iecte originale — fabricația 
elementelor de telcmecanică 
și de transmisie a datelor, 
echipamente care-și găsesc 
utilizarea în toate domeni
ile industriale. De aseme
nea. specialiștii au elaborat.

AIn ziarul de azi:
0 Ne scriu corespondenții
® Puncte de vedere
© Notă : Așteptăm un răs

puns concret
$ Momente de neuitat

(Pagina a 3-a)

0 Conferința internaționa
lă asupra Vietnamului

• Plenara C.C. al P.M.U.P.
• Sesiunea Comitetului E- 

xecutiv al Organizației 
de Solidaritate Afro-A- 
siatică

• Au fost reluate consul
tările multilaterale de 
la Helsinki

(Pagina a 4-a) 

aceste abateri de la disciplina 
muncii, oricît ar fi de neînsem
nate, apasă talerul necinstei, 
umbrind profilul moral nu nu
mai al lucrătorului în cauză ci, 
al întregului colectiv in care 
muncește. Socotind apoi și 
prejudiciile aduse cumpărători
lor, populației prin abuzurile 
săvîrșite, crește desigur gra
dul de gravitate al lor.

Vom lăsa deoparte elogiile 
pentru unitățile merituoase care 
sint majoritare, intenționînd a 
ne opri mai amănunții asupra 
unor fenomene negative co
mune citorva magazine ali
mentare din orașul Petroșani.

Unul din acestea, cel mai 
frecvent intilnit, este dosirea 
unor mariuri care, deși exista 
in cantitati suficiente sini lo
tuși „puse bine" pentru clien
tela... preferata a unor responsa
bili de magazine sau vânzători. 
Mai concret: la unitatea nr. 3, 
responsabil Maria Duinea, s-au 
găsit ascunse in vestiar apro
ximativ IbO cutii cu pasta de 
tomate, sare ae lamiie, boia 
de ardei. Aceeași situație la 
unitatea nr. 18 autoservire un 
de responsabilul Victor Gavnș 
a justiiicat cete 147 kg lăina de 
mălai extra nepus in vânzare, 
că ar li pentru casa de co
menzi (prin care de altiel s-au 
vindut intr-o luna numai it) 
kilograme), iar pentru cele 18 
kilograme de portocale dosite 
orice motivație ar fj fost de 
prisos ca și pentru cei 10 saci 
lot cu făină de malai găsiți in 
unitatea nr. 4. 

cu ajutorul acelorași ele
mente de comutație statică, 
diferite echipamente de sem
nalizare și blocare, de co
ma nd ă-program pentru ma
șinile unelte etc.

Plnă In prezent, noile ti 
puri de echipament de tele 
mecanică au început sâ fie 
folosite, cu rezultate remar 
cabile în sistemele de iri
gații, în transportul gazului 
metan. în transportul urban 
și în telemecanizarea căilor 
ferate electrificate.

CURĂȚIREA ZĂPEZII
o acțiune

Din nou, în această iarnă 
capricioasă, zăpada căzută pe 
neașteptate a adus la ordinea 
zilei o problemă stringentă In 
fata gospodarilor. Circulația 
rutieră este ingreunată — în 
deosebi in porțiunile cu pan
tă ale șoselelor — dar și cir
culația pietonilor — pe trotu
are.

In această situație sint ne
cesare măsuri operative de cu
rățire a arterelor de circulație 
de asigurare a unui transport 
care să se desfășoare in con
diții de maximă seouritate. Tu
turor cetățenilor le revine da
toria de a-și curăți porțiunile 
de trotuar, sau de drum caro
sabil, din fata gospodăriilor 
Aceeași îndatorire revine în
treprinderilor și instituțiilor, 
tuturor unităților comerciale 
— magazine, chioșcuri — si
tuate pe arterele principale 
ale municipiului. Reamintim, 
in acest sens, prevederile ar-

Al doilea fenomen, nu lip
sit de importanță, privește 
condițiile igienico-sanitare în 
unități, maqazine. vestiare și a 
personalului de serviciu. Deși 
sq spune că femeile sint mai 
ordonate — realitatea infirmă 
acest fapt, cel puțin la perso
nalul din unitățile vizate. In 
unitatea nr. 5, igiena persona
lă lasă de dorit, iar in maga
zin domnește în voie, dezordi
nea. In vestiare și magazii 
mărfurile sint amestecate cu 
hainele (unitatea nr. 15) Iar 
sub tejghele se oferă uneori 
peisaje neplăcute.

Dacă la deficientele mențio
nate adăugăm și altele ca lip
sa prețurilor la unele sorti
mente, aspectul necomercial 
al altora (mai ales produsele 
„Gospodina" care privesc și u- 
nitatea T.A.P.L. „Carpați") de
pozitarea nejustificată a amba
lajelor, sortimentele de con
serve cu termene trecute de 
garanție, lipsa îndelungată a 
unor mărfuri ca deterqenti, 
untura la pachet, cafea mail, 
spirt sanitar ele., (pentru care 
sint răspunzători și șefii de 
depozite pentru neonorarea 
comenzilor) reclainații de anul 
trecut la care nu s-a răspuns 
incit este cert că aceste.nea
junsuri nu sint deloc mărunte, 
cauzele lor fiind dependente 
numai de responsabilii de uni
tăți. Fără nici un efort, lipsurile 
se pot remedia in cel mai scurt 
limp, daca cei vizați vor de
veni conștienți de responsabi
litățile ce le revin, dacă co
rectitudinea și disciplina vor 
lua neintirziat locul abuzuri
lor, neglijenței, interesului 
personal.

Ionica FIERARI.1

La întreprinderea minieră 
Orșova a intrat în funcțiu
ne o secție pentru produ
cerea de masa cuarțoasâ spe
cială necesară industriei me
talurgice. Noua unitate va 
furniza anual 9 000 tone de 
astfel de produse destinate 
căptușirii tuturor cuptoare
lor cu inducție pentru obți
nerea oțelurilor speciale. în- 
lăturîndu-se astfel importul 
la acest articol.

Tot în vederea valorifică 
riî superioare a zăcăminte 
lor nemetalifere, la Baia de 
Fiec a intrat recent în ex
ploatare, cu întreaga capa
citate, o stație de flotare a 
grafitului, iar la Bistrița- 
Năsăud o carieră de calcar 
care asigură întregul nece
sar de materie primă pen
tru Uzinele de produse so
dice de la Govora.

(Agerprcs)

de masă
ticolului 20 din Hotărirea nr. 
7/1969 a Consiliului popular 
județean, in baza căruia „ne- 
curătirea sau nemăturarea tro
tuarelor, a rigolelor și șanțu
rilor din fața imobilelor" con
stituie contravenții pasibile de 
sancțiuni cu amenzi.

O acțiune intensă este aș
teptată din partea serviciilor 
gospodărești ale consiliilor 
populare cit și din partea în
treprinderii de gospodărire co
munală, care trebuie să acțio
neze operativ, cu mijloacele 
ce se impun pentru asigura
rea circulației in întregul mu
nicipiu, astfel ca unitățile e- 
conomice să nu fie afectate 
de inlirzieri ale transportului 
de muncitori și de materiale. 
Aceste mijloace — sarea, ni
sipul, zgura — nu lipsesc. 
Deci, să nu lipsească nici o- 
perativitaiea, promptitudinea și 
mai ales răspunderea cu care 
trebuie să se acționeze. Acele 
cazuri de superficialitate (se
sizate cu alte prilejuri de noi) 
cind sarea sau nisipul erau 
împrăștiate cu prea multă 
zgârcenie, nu aduc decât de
servirii bunei circulații. nu 
dovedesc nicidecum spiritul 
qospodăresc ce se cere in a- 
semenea situații.

Cu mijloacele de care dis
pun, consiliile populare și în
treprinderea de gospodărire 
comunală au toate condițiile 
pentru a asigura buna circu
lație rutieră și pietonală ast
fel ca viata municipiului să-și 
urmeze cursul firesc.
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știe că pc timp

iernii pc mun- 
vor sft mear- 
tn această pc-

CROS

Concurs interjudețean
Recent, pește 120 do atleți 

din orașele Cluj, Reșița, Tg. 
Jiu, Hunedoara. Deva și Petro
șani s-au prezentat la startul 
unei como. Mii atletice Crbr 
sul interjudețean. desfășurat 
) • Petroșani, pc dealul din ve
cinătatea Casei p'onierilor. La 
această ediție au participai 
doar doi atleți de la clubul 
Jiul iar de la minerul Lup-mi, 
nici unul. O bund participare 
la acest cros au avut Școaln 
profesională din Lupeni 
ceul De'

POPICE

S. BÂLOI

st numărul maro 
au parti- 

două manșe ale 
Ma după rum ne-a 

rincipal Ni- 
Craiova. in 

u i-a fost

Simbătă și duminica pe 
rena de popice Jiul din Petri 
-•-au întrecut. în cadrul etap 
a ll-a din returul diviziei 
seria de vest, echipele Jiul a 
localitate și Voința din Lugoj.

Mai preciși in lansarea bi
lei. jucătorii petrileni au ob
ținut o victorie destul de co
modă în fața unui adversar 
aflat in zona periferică a re
trogradării pe care nu vedem 
cum ar mai putea-o evita.

Rezultatul realizat de pop:- 
i arii instructorului loan Cho
ree he? de 5 020 p.d. este, evi
dent. un rezultat bun. dar nu
mai cu o săplămină în urmă 
aceiași jucători, pe arena din 
Reșița, au făcut un rezultat 
meii bun.

Școala
Școala 
Liceul

tost 
cu

putale, clasamentul pe echipe 
este următorul: 1.
sportivă Reșița ; 2.
sportivă Petroșani, 
s >rtiv Deva ; -3. Corvinul Hu
nedoara ; 4. Școala sportivă 
Tg. Jiu ; 5. Jiul Petroșani.

La individual, locul 1 a 
ocupat de următorii atleți: 
cia Slabu (Liceul sportiv De
va); Vasile Chiriac (Corvinul 
Hunedoara* 1. Relia Puiu (Școa
la sportivă Reșița), Eugen Roi- 
ban (Școala sportivă Petro-, 

ini), Maria Păulescu (Școala 
,orii vă Reșița), Ion Marcu 
lorvinul Hunedoara).

spui vecine, l-am 
avem sau nu a-

aveți I in schimb 
aveți atita interes, atita bu
năvoință incit ajung și alto
ra.

— Vroi să te explici ?
— Mă explic. Aveți nu 

numai interesul și bunăvoin
ța amintite ci și posibilități. 
Singurul neajuns e- că, u- 
neori, aceste calități rămin 
fără eficiență, se irosesc în 
ran, făcind chiar deservirii 
și clubului, și tinărului fot
balist și, în final, însăși fot
balului.

— Mai clar se poate ? — 
l-am întrebat cu o ușoară 
nervozitate in glas.

— Se poate. Ca să fiu mai 
explicit recurg puțin la con
statările altora. Ai citit in 
„Flacăra” din cealaltă săp- 
tămină, despre un tînăr din 
pepiniera voastră, căruia 
pentru „merite" de fotbalist
i s-a acordat certificat de 
calificare intr-o meserie pe 
care n-a practicat-o nimi
cind ?

— Am... !
Deci, aici bătea vecinul. 

Avem, dar n-avem! E vor
ba de calități, bineînțeles, 
din care una (bunăvoința) e 
înțeleasă citeodată, cum nu 
se poate mai greșit. Eram 
prins cu ușa, in propriul 
meu careu, și așteptam ca 
vecinul să-mi dea și lovitu
ra de pedeapsă, care, după 
cum era de așteptat, n-a in- 
tirziat prea mult:

— Ce rost are, vecine, să 
promovezi cadre după un 
principiu aplicat pe de-an- 
doaselea ? Ce rost are să 
faci dintr-un fotbalist, lăcă
tuș cu dc-a sila, sau vice
versa ?

— Ei, vezi că se poate 
discuta despre fotbal și în
tre tur și retur ? — l-am 
întrebat, tot cu nervozitate 
in glas, doar așa ca in cele 
din urmă, să-mi salvez co
răbiile.

Dar numai eu știam 
nervozitatea de-acum, de
sfirșitul discuției, nu mai e- 
ra „o ușoară nervozitate”, 
ca la început...

SPECTATOR

are

orașul Petrila.
lată pe ce; mai buni trei 

rători din cete două ec 
care au evoluat : loan Biciuș
ca 837. Mihaf Torok 8’4 
siî Balog 844 p.d., de la q 
și Iosii Rabatin 845, Petre Do- 
mokoș 827 și Șleian Popescu 
cu 816 p.d. de la oaspeți.

Pentru iubitorii naturii, im 
nu constituie un obstoco 

ea marc în practicarea spo 
tulul lor preferat — turismul 
In acest anotimp, muntele 
are un plus do ntractivitalc. 
peisajele în mantie hiberna
lă sînt parcă mai frumoas- . 
De aceea chiar și acum cără
rile ce duc spre cabane sînt 
la fel do populate ca și va
ra. In rîndurile de mai jos 
vom încerca sâ dăm cîteva 
îndrumări practice în privin
ța echipamentului și compor
tării în timpul 

celor caro
excursie

Toată lumea
iguros trebuie să ne îmbră- 
m cu hninc călduroase. 

Pentru excursii pe munte nu 
numai că nu ne stă bine cu 
palton sau șoșoni, dar aces
tea ne stingheresc chiar, in 
limpid urcușului sau la schlat. 
Echipamentul adecvat cons- 

din bocanci (de schi sau 
obișnuiți), 

chi. ciorapi 
și ciorapi 

mai groat

pantaloni 
de bum- 

de lină, o 
cămașă mai groasă, pulover 
cu mînecă lungă, o haină de 
vtnt sau un hanorac eu gln- 
gă. mănuși de lînă peste cerc 
punem o husă impermeabilă, 
si o căciulă do . lînă cu apă
rători de urechi. Este neapă
rat necesar să avem în vede
re. chiar și pentru o excursie • 
de numai o zi. un maieu, o 
cămașă și ciorapi de schimb. 
Din micul echipament de iar
nă să nu lipsească ochelarii 
de soare, un trening, o cutiu
ță cu cremă de față, no sl a- 
țâ. iar cei care schiază au ne
voie de ceară si do ustensile 
de reoarat legăturile schiori
lor Este întotdeauna hineve- 
nit un aparat de fotografiat 
P'ntru imortalizarea minuna
telor piesaio pe care le întîl- 
n:m la țpt n.isul n? "urle. 
Rucsacul nu trebuie să fie în
cărcat cu fel si fel do obiecte 
care nu sînt do strictă necesita
te. In privința alimentelor. în 
special cînd e vorba de ca
banele din munte cu o mare

LUPTE LIBERE

Campionatul rezervat școlilor profesionale 
si liceelor dn

Vineri> sîmbătă și dumi
nică s-a desfășurat, la Tîrgo- 
viște, finala la lupte libere 
a campionatului rezervat șco
lilor profesionale și liceelor 
de specialitate din cadrul Mi
nisterului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei.

turistica, nu
să purtăm o grijă prea 

marc fiindcă clc sînt bine a- 
provizionate.Estc recomanda
bil să luăm totuși cu noi dul
ciuri (zahăr cubic, un tub de

recomandări 
adresate 

celor care 
vor drumeți

pe caran
(îs ssîurite

micro, dulceață, etc), cîteva 
sandviciuri. Sticla cu rom sau 
alte băuturi alcoolice pot să 
lipsească. Teoria că o dușcă 
de rom sau coniac ajuta la 
urcuș, nu arc nici o bază.

Ajunși la drumul de acces 
spre locul excursiei (cabană 
sau pîrtia de schi) să urmăm 
numai poteca marcată și sâ 
nu ne abatem pe cărări fără 
indicatoare. Cit timp e zăpa
dă pe munte, fie chiar și în 
lunile cînd la șes e primăva
ră. să mergem numai pe po
teci cu indicativul „drum 
iarnă*' 
muri 
verii, fiindcă 
pot prezenta 
Deși potecile 
general mai 
de vară este
sul nostru să le urmăm. Sin-

de 
. Să nu apucăm pe dru- 
cunoscule din timpul 

acum, iarna, ele 
unele pericole, 
de iarnă sînt in 
lungi decît cele 
numai în intere

Valea Jiului a fost repre
zentată "de numeroși"'parti- 
cipanți, reprezentind școlile 
profesionale din Lupeni și 
Petroșani, precum și Liceul 
industrial râinier. Pînă ieri 
(la închiderea ediției) nu ne-

PRONOSPORT
1. 0—1 2
II. 0—1 2
III 0—0 X
n. 1—0 1
V. 1—0 1
\ i. o—o X
X II. 2—1 1
\ III. 0—0 X
IX. 2—2 X
X. 3—1 1
XI. •1—2 1
XII 0—0 X
XIII 1—0 1
Fond de premii 364 103 lei.

lom feriți astfel de pericole 
de avalanșe și cornișe de ză
padă, nu ne rătăcim clnd c

Dacă pe parcurs ne sur
prinde ceața sau viscolul să 
nu ne lăsăm cuprinși de pa
nică și să urmărim drumul 
marent. Aceste maronie, în
deosebi pe platouri, sînt des
tul do dese și vizibile.

Excursiile în timpul iernii 
trebuie să fie conduse de un 
turist care cunoaște bine tra
seul respectiv. Intr-o serie de 
munți ca Paring. Straja, Re
tezat ș.a. sînt trasee care iar
na nu sînt accesibile decît 
pentru alpiniștii sau turiștii 
cu multă experiență, echipați 
cu colțuri, corzi, piolete etc. 
Să nu încercăm, așadar, să 
ajungem la cabană sau în alt 
loc folosind aceste drumuri. 
De altfel, la intrarea pe aces
te trasee sînt indicatoare de 
atenționare, ca „traseu pericu
los*1, „accesibil pentru alpi- 
niști" etc. Iarna ca și vara, 
de altfel, este contraindicat 
să mergem de unul singur pc 
munte. Turismul solitar, pc 
lîngă că este plictisitor, e și 
periculos. In cazul vreunul 
accident, oricît de mic. turis
tul este pus într-o situație 
dificilă.

Dacă excursia este organi
zată de o asociație sportivă, 
cu participarea unuj colectiv 
mai mare, este recomandabil 
ca turiștilor să li se facă ini
țial o mică pregătire. Un tu
rist cu experiență, de prefe
rință cel care va conduce ex
cursia. trebuie să dea diferi
te indicații viitorilor drumeți 
pe cărările munților privind 
echipamentul, să atragă aten
ția că nimeni să nu părăseas
că grupul pe parcursul ascen
siunii, și alte amănunte orga
nizatorice.

O excursie bine pregătită, 
cu turiști care se încadrează 
în disciplina colectivă, le va 
aduce desigur satisfacții și 
mai mari iubitorilor naturii.

prof. Dorel VLADISLAV 
președintele C.M.EJF.S.

categoria 
a 

fost declarat 
Costaș

au parvenit alte rezultate de
cît Taptul că, la 
grea, încă din prima zi 
concursului, a 
campion elevul Emil 
de la Liceul industrial minier 
Petroșani.

Ce rost oro ?
După > nc-ani contrazic 

< i' i a minute in șir (— D<- 
Kiide tn bună pi vremea as
in — Ei, și dumneata, nu 
>• i că e „metaforică" 1 — 
Clnar așa, toi (ți lipsește 
pretextul că despre fotbal 
r.u ai ci să mat spui, 4i răb
dare o âplămină, două! — 
De unde, insă, răbdare ? — 
am repp at t u. Iar dacă vrei 
să știi, iată că am ce spune 
dr.-.pre fotbal, și acum îna
inte de sezon, înainte de flu
ierul returului). Deci, cum 
spuneam, după ce nc-am 
contrazis In maniera de mai 
su . i-uin sugerat interlocu
torului meu, i crinului eu 
ea re am împărț it o toamnă 
întreagă colțul tribunei (eu 
de-aț gazdelor, el dc-al oas- 
pefdor) următoarea iernă: 
pepiniera de cadre. indis
pensabilă oricărei echipe de 
fotbal ce se respectă.

Din colțul tribunei
— Ce 

in trebui, 
vom ?

— Nu

că 
ia

O parte din lotul de copii din municipul nostru, prezențl 

cu o săplămină in urină la concursul zonal dc pe Semenic 

— Reșița.

BOX

„Criteriul
Ieri,z in sala clubului din 

Lupeni s-a disputat o atractiva 
gală de box conțină pentru 
„Criteriul primăverii", la ca
re au participat puljillștii Mi
nerului Lupeni și Constructo
rului Hunedoara. Jiul Petrila. 
Aurul Brad și Gloria Hațeg 
nu s-au prezentat, cu țoale că 
initial și-au anunțai participa
rea la această gală.

Asistenta numeroasă a avut 
ocazia să vizioneze ci'.eva me
ciuri de un ridicat nivel teh
nic și spectacular, in care bu
na pregătire, orele do antrena
ment asiduu și-au spus evi
dent cuvîntul.

Rezultatele întrunirii puqilis- 
tice reliefează in mod convin
gător buna comportare a bn. 
xerilor de la Minerul Lupeni, 
care rămin pe mai departe, 
cei mai semnificativi reprezen
tanți ai pugilatului municipiu
lui nostru.

Iată, in ordinea categoriilor, 
rezultatele înregistrate pe

Pregătiri © Pregătiri
Minerul
Lupeni

Stadionul din Lupeni a găz
duit partida amicală de fot
bal între echipele Minerul din 
localitate și Cimentul Tg. Jiu. 
Cei peste 200 de spectatori 
suporteri consecvenți ai echi
pei, au asistat la un meci plin 
de faze spectaculoase și cu 
întorsături de rezultat. In min. 
7, oaspeții înscriu primul gol 
și atacă perseverent minute in 
șir poarta lui Șarpe. După a- 
cesl veritabil „duș rece", mi
nerii își revin și inițiază atac 
după atac. Golul egalizator 
„cade" în min. 15: autor Co- 
troază. Atacurile se înmulțesc, 
devin mai clare, astfel că in 
min. 25 Lucuta înscrie al doi
lea gol pentru mineri. Cu sco
rul de 2—1 se încheie primn 
parte a jocului.

La reluare, obligati de... 
scor, oaspeții ies din nou la 
atac hotărîti.să înscrie și re
ușesc prin Zuica.

Avîntul oaspeților este tă
iat de mineri, care înscriu suc
cesiv trei goluri prin Cotroa- 
ză, Burdanglu, și Lucuta. In 
final, oaspeții încearcă egala- 
rea fără succes, reușind să 
înscrie un singur gol. meciul 
terminîndu-se la scorul destul 
de concludent, de 5—3.

Franclsc COROI, 
corespondent

¥•
Duminică, tot la Lupeni, a 

avut loc o altă partidă, dis
putată în compania celeilalte 
reprezentante a fotbalului din 
Tg. Jiu, Pandurii. Pe un teren 
deosebit de greu, denivelat, 
„teamul*1 lupenenilor a reușit 
să cîștige această înlîlnire, la 
limită, unicul gol al partidei 

primăverii"
ring : < aleg. 48 kg : Constantin 
Pirvuța (Minerul), Gheorghe 
Blidar, meci nul; 51 kg; Gelu 
Pascal (Constructorul) cișliga 
prin abandon la Lucian Vlad ; 
54 kg : Constantin Dini (Mine- 
nul), b.p. Marin Țuguran; 57 kg. 
Remus Cojocarii (Construrto- 
rul) bate prin abandon pe V,i- 
slle Popescu : 60 kg : Ovldiu 
Tudor (Minerul), b.p. Alexan
dru Pelac ; 63 kg : Marcel Șu- 
rubaru (Minerul) b.p. Ionel Că- 
lleanu f 67 kg : Eugen Cutca- 
nu (Constructorul) b.p. Iosii 
Zerculea; Constantin I uca 
(Minerul) — Gheorghe Axenle, 
mccl nul ; 71 kg : Constantin 
Mânu (Constructorul| b.p. Ma
rin Tițu ; 81 kg: Ladislav Zer
culea (Minerul), bate prin des
calificare, pentru lovirea <u 
capul, pe Vasile Schinbenschl.

Meciurile galei au fost z'on- 
duse de Vasile Mondoca, Ale
xandru Tamba și Eugen Min- 
dru.

fiind marcat in minutul 81 de 
Lucuta, Ocazii bune de a în
scrie au mai avut Cotroază șl 
Polgar.

In această perioadă precom- 
petitională, Minerul Lupeni va 
mai susține, joi și duminică, 
incă două meciuri de verifica
re, la Călan și Orăștie.

Minerul 
Vulcan

In vederea începerii cit mai 
convingătoare a campionatului 
județean de fotbal, seria Va
lea Jiului, jucătorii echipei 
Minerul Vulcan și-au reluat 
antrenamentele încă din luna 
ianuarie.

De atunci, de cinci ori pe 
săptămînă, lotul vulcănenilor, 
format din jucătorii Vintefy, 
Manea, M, Cugereanu, Fesner, 
Rusu, Hristea, Slăncioiu, Florea, 
Ripa, Ferenlv, Perju, Urites- 
cu, Zagoni, Gheres, Iepure, Ma
ios, Iacob și Simon, sub îndru
marea instructorului sportiv 
Nicu Chiceanu, fost jucător al 
Minerului, se pregătește cu 
multă conștiinciozitate în ve
derea menținerii actualei po
ziții de lider al seriei.

In prima etapă a antrena
mentelor, accentul se pune oe 
pregătirea fizică generală, ca
pitol la care toti componcnții 
lotului participă cu multă con
știinciozitate.

Curînd se vor disputa și cî
teva meciuri de verificare, in 
compania unor formații ca 
Preparația Coroești. Energia 
Paroșeni, Minerul Aninoasa, 
precum și a unor echipe din 
județul Gorj, ca Minerul Rovi- 
nari, Victoria și Cimentul Tg. 
Jiu, toate sistem tur-retur.

loan CIORTEA. 
corespondent

ADRIAN SERAFIM
Sereuun a debutai in ior- 

maUd minerilor ain Lupeni, in 
..-Ud-ui campionat, la Colan, 
;n etapa a doua. Ș) n-a jucat 
rduj neși a£est debut mai pos- 
irea/d gustul amar al inirînge- 
nt. De-dtunci n-a mai lipsit 
i. arteiui leit n r. al la- 

pencnilor jucind din ce în ce 
mai bine, de la un meci la al
ai, astăzi fiind considerat „se

nator de drept" pe postul de 
fundaș atingă.

Puținii adevarati suporteri 
di echipei Minerul Lufeni 
spun, cu oarecare mindrie, că 
Seral im este o copie a lui S3t- 
mereanu, chiar daca joaca pe 
partea stingă. Această compa
rație nu este lipsită de temei 
pentru că Serafim pleacă în a- 
iac. driblează elicace și 
enlrează in stilul lui 

satmăreanu, face dublajul 
-i deposedează aidoma „vete
ranului" stehst, avlnd in 
• himb și ceva din eleganța 
.ui Boc. Mai are insă și destule 
puncte... negre de Înlăturat, in 
eea ce privește preluările cu 

,.dreptul", șutul șl chiar plasa
mentul. lata de ce talentatul 
\drian Serafim este considerat 
incă tot o speranță.

Comp orientul lotului națio
nal de juniori mai este și unul 
.intre plăcuții interlocutori 
din lumea fotbalului pentru că 
Serafim știe să-și împartă 
'.impui, minuțios și cu migala 
nepermițînd „sportului rege" 

să cuprindă celelalte zone, la 
fel de Importante ale vieții.

— Să începem cu... începu
tul. Serahme I bpune-mi le rog. 
cile ce\a despre copilăria la... 
fotbalistică.

— M-am născut la Iași în 
ziua de 14 august 1954 dar nu 
acolo am pus piciorul pe min-

PORTRETE
ge, ci in București, unde m-o 
luat nea Matei la „Cutezătorii" 
și unde, practic, am inceput 
să cunosc adevăratul fotbal 
pentru ră ceea ce făceam noi 
in cartier... mereu cu frica de 
a nu sparqe geamuri, era mai 
mull o parodie a fotbalului.

— Anii au trecut. Nu pu
teai rămîne lot... școlar Ia „Cu
tezătorii"...

— Continuarea a fot>t fi
rească. Printr-o așa-zisă triere, 
am ajuns la Steaua, la juniorii 
antrenați de Zavoda, ca după 
foarte putină vreme să joc la- 
echipa de tineret-rezerve a a- 
celuiasi Hub.

— Ai jucat multe meciuri 
la tinerel ?

— Destule, .și pe multe sta
dioane din tară.

— Iar de la Steaua la Mi
nerul Lupeni ?

— Da, împreună cu alli trei 
colegi : Turbatu, Cristache și 
Voicu. A fost ideea lui nea 
Pius Creiniceanu. Și n-d fost 

rea, pentru câ altfel se joacă în 
C, decil in campionatul de ti- 
nerel-rezerve unde nu există 
acea miză a jocului, pe cind 
in C se joaca lure și aspru, 
fără menajamente. .

— Cile selecționări ai in 
naționala de juniori ?

— Am jucdl patru meciuri: 
unul cu Ungaria, două cu Po
lonia, toate in deplasare și u- 
nul cu Bulgaria la București.

— In meciul cu Iugoslavia 
nu te-ara văzut în formație...

Nu mi-a răspuns. A lăsat 
privirea să-i cadă în jos. Ceva 
parcă nu era în ordine, „ceva" 
care l-a făcut, peste iteva 
minute, in jocul de „Cupă" 
Minerul — Steaua 
aproape fără greșeală. Pantca 
n-a putut trece dc el, iar Va
lentin Slănescu a -pus ....in
acest joo l-aș prefera pe Se
rafim in locul lui Cristache". 
Fără comentarii!

Rdinine de văzul daca acest 
jucător de tenacitatea carac
teristică alergătorului dc fond, 
și cu un temperament vulcanic 
va fi mereu animat de elanul 
tineresc, depășindu-se mereu 
pe sine, pentru că numai așa 
ar putea urca o nouă treaptă 
pe scara valorilor. Și, fără re
zerve, noi i-o dăruim din toa
tă inima !

^asile MOLODEȚ
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TELEX
BERLIN 25 (Agerpres). — 

La Leipzig s-a disputat pri
mul meci dintre echipele Uni
versitatea Timișoara și S.C. 
Leipzig, contînd pentru semi
finalele „Cupei Campionilor 
europeni" la handbal feminin. 
La capătul unui joc echili
brat, cu multe faze spectacu
loase, scorul a fost egal ; 9—9 
(5—4).

Partida retur se va desfă
șura la Timișoara, la 17 mar
tie.

★

ROMA 25 (Agerpres). — 
Iu cadrul preliminariilor tur
neului internațional de fot
bal dc la Viareggio (rezervat 
echipelor de juniori), forma
ția Steaua București a intîl- 
riii echipa A.C. Milan. Fot
baliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul înscris în 
minutul 5 de Magherini.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— Cea de-a 8-a ediție a cam
pionatului mondial de hochei 
cu mingea (Bandy) s-a înche
iat la Moscova cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care a 
terminat neînvinsă competi
ția, totalizînd 12 puncte. Pc 
locurile următoare s-au cla
sat echipele Suediei — 8
puncte. Finlandei — 2 puncte

SPORT a TELEX e SPORT ® TELEX • SPORT
(13—30) șl Norvegiei — 2
puncte (8—28).

*
ALGER 25 (Agerpres). — 

Turneul internațional de fot
bal de la Alger s-a încheiat 
cu victoria echipei Rapid 
București. In finala competi
ției, desfășurată în nocturnă 
pc stadionul „5 iulie" din ca
pitala Algeriei, fotbaliștii dc 
la Rapid au învins cu sco
rul de 1—0 (după prelungiri) 
selecționata armatei din Al
ger. Golul victoriei a fost îns
cris în minutul 92 de Sayu.

In partida pentru locurile 
3—4, Zenit Leningrad a dis
pus cu scorul de 2—0 (1—0) 
de formația N.A.R. Sonta- 
trach.

★
BUDAPESTA 26 (Agerpres).

- In turneul internațional de 
sah de la Budapesta, după II 
runde se menține lider marele 
maestru sovietic Efim Cheilor 
cu 8 puncte, secondat de Va- 
qanian la diferență de 1 punct. 
Șahistul român Victor Ciocil- 
tea, care în ultimele runde a 
obținut numai remize, ocupă 
locul 9 cu 4,5 puncte. In run
da a ll-a Ciociltea a remizat 
cu Antoșin, rezultat consem
nat și in partidele Forintos -- 
Gheller. Vaganian - Velirimo- 
vici, Bilek — Csom. Singura 
victorie a obtinut-o Lengyel 
in partida cu Hechl.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— După consumarea a 5 run
de, in turneul international do 
șah de la Tallin, conduce ma
rele maestru sovietic Mihail 
Tal, cu 3,5 puncte și o parti
dă întreruptă, urmat de Ke
ros — 3,5 puncte, Timann și 
Polugaevski — 3 puncte '1), 
Spasski și Balașov — 3 punc
te. In runda a 5-a s-au înche
iat doar două partide: Keres

- Spasski și Andersson — Ri- 
lov, ambele remiză.

★
PARIS 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs interna
tional atletic feminin, desiă- 
sural pe teren acoperit la 
Lyon, cunoscuta recordmană 
mondială bulgară Svcta Zlate- 
va a stabilit cea mai bună per
formantă mondială de sală în 
proba de 800 m, cu timpul de 
2'02”9/10. Vechiul record îi a- 
parținea cu 2'03',2/'10.

★
NEW YORK 26 (Agerpres).

- Ld Salisbury au luat sfir- 
șit campionatele internaționa
le „indoor" ele tenis ale S.U.A.

Proba du simplu a fost clș- 
tigală de lînărul jucător ame
rican Jimmy Connors, care 
l-a învins cu 3—6, 7—6, 7—6, 
i> 3 pc vest germanul Karl 
Meiler. Partida finală a durat 
trei ore și zece minute.

In iinala probei de dublu, 

perechea Juan Gisbert (Spa
nia) — Jurgen Fassbender 
(R.F. a Germaniei) a dispus cu 
2—6, 6—4, 6—3 do cuplul llie 
Năstase (România) — Clark 
Graebncr (S.U.A.).

★

MUNCHEN 26 (Agerpres).
— Au luat sfirșit întrecerile 
Campionatelor mondiale uni
versitare de tenis dc masă, 
desfășurate la Hanovra.

Din lotul studențesc al Ro
mâniei cea mai bună evoluție 
au avut-o Carmen Crișan și 
Eleonora Mihulcea-Vlaicov, 
care au cucerit medalia de 
bronz in proba de dublu fe
mei, In semifinale, Crișan și 
Vlaicov au pierdut cu 3—0 
(21—15, 21—12, 21 — 11) in fata 
cuplului sovietic Zoia Rudne
va — Asta Gedrailite.

★
STOCKHOLM 26 (Agerpres).

— In localitatea suedeză Vas- 
teras a avut loc un mare tur
neu international de lupte gre- 
co-romane, la care au partici
pat sportivi din Finlanda, 
R.F. a Germaniei, Norvegia, 
Unqaria și Suedia. La această 
competiție, România a fost 
reprezentată de clubul Dinamo 
București. Luptătorii români 
s-au numărat printre protago
niștii concursului, cucerind 
victoria in cinci din cele zece 

finale disputate prin: Ion Gi- 
bu (categ. semimuscăj, Ion 
Păun (categ. pană), Ion Ena- 
che (categ. semimijlocie), 
Nicolae Martinescu (categ. se
migrea) și Victor Dolipschi 
(categ. grea).

In clasamentul final pe echi
pe, formația clubului Dinamo 
București s-a situat pe primul 
loc.

★
MADRID 26 (Agerpres). — 

Cea de-a 13-a ediție a turneu
lui international de șah, „Cos
ta ciul Sol" s-a încheiat la Ma
laga cu victoria lui Miguel 
Quinteros (Argentina) și Paul 
Benko (S.U.A.), clasați pe pri
mele două locuri, la egalitate, 
cu cite 8,5 puncte din 13 po
sibile. Pe locul trei s-a situat 
Florin Gheorghiu (România) — 
8 puncte, urmat de Matanovici 
(Iugoslavia), Filip (Cehoslova
cia), Torre (Filipine) — 7,5
puncte, Pomar, Medina (Spa
nia) — 6,5 puncte, Parma (Iu
goslavia), O'Kelly (Belgia), 
Martz (S.U.A.) — 6 puncte, 
Rossolimo (Franța) — 5 punc
te, Bellon (Spania) — 4 punc
te, Ruiz (Spania) — 3,5 punc
te.

Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu obține astfel din 
nou un rezultat bun, după ce 
luna trecută terminase învin
gător In turneul international 
de la Orense.
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Momente de ne ui

Ion IICIl

Să exploatăm laționa! utilajul,

să avem grijă o'e el!
(Urmare din pag. 1)

grupa lui Dumitru Milea, de
și s-a indicat in numeroase 
rînduri să se ia măsuri de c- 
tanșare a sistemelor de distri
buire a arei pe combina, pen
tru a se preveni umezirea bo- 
bin-ajului motorului, totuși a- 
cest lucru nu s-a făcut de că
tre membrii brigăzii, s-a inter
venit doar în ultimă instanță 
cînd deja era tardiv... Combai- 
nieri ca Ion Moșilă sau Ion 
Bobrișan, lăcătuși ca Simion 
Mureșan sau Constantin Irimie 
trebuie să fie conștienți de faptul 
că un utilaj nu-i drept să se folo
sească în orice condiții. In el 
s-au investit bani grei, durata 
lui de funcționare se impune 
a fi cît mai mare, pentru a- 

tVeasta se cere o exploatare 
rațională a lui. o întreținere 
atentă, plină de grijă, de răs
pundere. Să facem opinie fer
mă împotriva oricărui act de 
tratare „neomenoasă" a ma
șinii care-i nevoie să producă, 
nu să stea pe butuci I

Am mai aflat cS- oamenii 
care au „în custodie" combi
nele nu le schimbă la timp cuți
tele. de multe ori se1.'..' Uit<i sl-S’e 
oprească apa odată cu agrega
tul, ceea ce duce la o... îmbă
iere (nocivă) a motorului. Nu 
se dă atenția cuvenită ma
nevrării de-a lungul a- 
batajului e cablului com
binei, ceea ce atrage după 
sine deteriorarea acestuia si 
vreo 200 lei costă un metru... 
Deci, în primul rlnd oamenii 
înșiși care lucrează cu utila
jul se cuvine să manifeste o 
responsabilitate vădită. grijă 
si atenție, interes deosebit 
pentru buna lui funcționare. 
Maistrul miner Constantin Po
pescu. secretarul organizației 
de bază a sectorului, este de

acord cu noj că trebuie întări
tă aici munca pentru educarea 
oamenilor, pentru cultivarea 
unei atitudini corespunzătoare, 
i dragostei lata de mașini.

Combina te ascultă

dacă ști

s-o mînuiești I
Sîntem nevoiți să lucrăm 

muncitori necalificați în 
specialitatea de electricieni, a 
intervenit in discuție maistrul 
energetic de sector Constantin 
Anghelina. Pentru manipularea 
„ca lumea" a utilajelor se sim
te acut necesitatea unui per
sonal calificat, electricieni 
buni, adică, lăcătuși și corn- 
bainieri priceput», meseriași te
meinic pregătiți. Să ne ingri- 
jinv mai mult de transmiterea 
..ștafetei" cunoștințelor de la 
meseriașii Vechi, cu experien
ță, la cei noi, nefamiliarizați 
cu’ problemele minei.’ Are 
dreptate tovarășul Anghelina 1 
Factorii răspunzători pe linie 
organizatorică și politico-edu- 
cativă trebuie să acționeze 
mai intii. să supravegheze cu 
solicitudine formarea cadrelor 
calificate din rînduriln colec
tivului propriu. Secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolâe Ceaușescu sublinia în 
septembrie anul trecut. în ex
punerea prezentată la aduna
rea cu activul de partid din 
Valea Jiului : ..Va trebui.,, să 
ne ocupam și de crearea lipu
lui de miner nou care să cu
noască tehnica modernă, să 
silo să o mînulască ; altfel, ne 
vom uita la mașini, vom învi
nui consiructorul, dar de

cu

va fi cel care nu știe să le 
minuiască. sa le întrețină..."

Desigur, se impune ca și 
noi să continuăm cu perseve
rență recrutarea cadrelor din 
sector și pentru trimiterea lor la 
cursurile de perfecționare de 
la C.C.P., în serii pe intervale 
de două săplămîni, a conti
nuat interlocutorul nostru, 
dar am solicita să ni se repar
tizeze și nouă măcar din cind 
în cînd și din absolvenți ai 
școlilor profesionale din muni
cipiu. căci în ultimii șase ani 
n-am avui parte de niciunul...

Maistrul miner principal, 
Năslase Briulung a ținut să a- 
dauqe că:

— Avind în vedere că deo
camdată, condițiile de zăcă- 
mînt ne obligă să exploatăm 
utilajele in condiții destul de 
vitreqe, realitate care implică 
uzura prematură a anumitor 
piese ca role, stele pentru 
transportoare, turbine, am dori 
o mai ritmică aprovizionare 
cu cele strict necesare la ni
vel de centrală, do exploatare. 
Tn ceea ce privește creșterea 
gradului de folosire a cpmbi- 
nelor pornim de la o experien
ță bogată, sectorul are o tra
diție în mecanizare. Se impune 
o mai susținută preocupare 
pentru crearea tuturor condi
țiilor propice funcționării cil 
mal bune a combinelor, a 
transportoarelor. Și îndeosebi 
să acționăm cu toții pentru 
materializarea acelor , măsuri 
care să ducă la prevenirea o- 
ricăror defecțiuni, stagnări ia 
mașinile și utilajele noastre.

Consemnăm ca just punctul 
de vedere al tovarășului Briu
lung, membru in biroul orga
nizației de bază, și tot ceea ce 
trebuie este ca să se acționeze 
ca atare 1

Puncte de 7
0 jucărie, două jucării

e deNu, desigur, nu liftul 
vină că etajele se urcă greu. 
Și nici locatarii — tineri, șt 
mai ales virstnici, cei de la 
etajul IV sau de la X 
— nu ei sint vinovați că În
treprinderea de gospodărie 
locative care administrează 
blocurile turn, nu are sîrmă 
de bobinaj pentru înlătura
rea obișnuitelor dejecțiuni 
care scot lifturile din circu
lație, trecîndu-le pe post de 
mașinării neînsuflețite. Vino
vați sint cu totul alții, cei 
care in comparație cu mași
nile amintite, stau liniștiți 
pe posturile lor fără să se 
frământe in mod mai deose
bit pentru îndeplinirea unor 
îndatoriri de serviciu.

Locatarii din blocul 11 — 
cartier Vasile Roaită, Petro
șani — fac de o bucată de 
vreme un șir de antrena
mente sui generis pe scări
le blocului. In acest timp,

metru i-au fost dărui
te Jlori ce au împodo
bii pc deplin ac< I „bi
ne ați venit".' N-am 
reușit să înre
gistrăm insă, pe peli
culă emoțiile celor l i
tera mame care asis
tau la această intîlni-

Comisii 
pe probleme 

în cadrul 
O. C. L. 
Produse 

industriale
Pc linia aplicării hotâri- 

rilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 20—21 noiembrie 1972, cu 
privire la perfecționarea for
melor do conducere și asi
gurarea unei eficicnțe eco
nomice sporite, in scopul atra
gerii unei mase mai largi dc 
lucrători din comerț la rezol
varea problemelor generale, 
importante ale întreprinderii, 
organizația de partid din ca
drul O.C.L. Produse industria 
le Petroșani a hotărît organi
zarea unor comisii pe proble 
mc, subordonate comitetului 
oamenilor muncii.

Aceste comisii pc probleme 
(de servire, do aprovizionare, 
do calitate și control finan
ciar) au obligația de a inter
veni permanent, cu propuneri 
de îmbunătățire continuă a 
activității economice și sociale 
a unităților din întreaga ro
ca a O.C.T.. Produse indus- 
rinlc.

Să sperăm câ activitatea a- 
cestor comisii se va râsfrîngc 
favorabil în satisfacerea ce
rințelor mereu crescînde ale 
populației.

Din partea Inspectoratului
General al Miliției1

si Direcției Generale
5 1

a drumurilor
înrăutățirea condițiilor at

mosferice a afectat circulația 
rutieră pe unele drumuri pu
blice. Inspectoratul General al 
Miliției și Direcția Generală a 
drumurilor informează că cir
culația este întreruptă din 
cauza stratului de zăpadă și 
a viscolului pe următoarele 
sectoare de drumuri naționale: 
drumul național nr. 2 între 
Buzău și Rimn'cu Sărat, dru-’ 
mul național nr. 6 între co
munele Zănoaga și Coșovcni. 
porțiunea situată între Caracal 
și Craiova, drumul național 
nr. 65 Craiova — Slatina pe 
dealul Sarului, drumul națio
nal nr. 66 Craiova — Calafat, 
drumul nationalnr.il Brașov- 
Oiluz, drumul național nr. 7 
Pitești — Rîmnicu Vîlcea, pc 
porțiunea cuprinsă intre km 
149—160 do asemenea, la km 
224—225 și 231 — în apropie
rea comunei Ciineni.

Circulația este îngreunată pe 
următoarele sectoare de dru
muri naționale: drumul națio
nal nr. 1 Brașov — Făgăraș. 
1-e dealul Perșani, drumul na
tional nr. 1 A Vălenii de Mun
te — Cheia, - drumul național 
nr. 2 F Bacău — Vaslui, dru
mul național nr. 24 Vaslui - 
Iași, drumul național nr. 73 
Cîmpulung Muscel — Bran, 
drumul național nr. 73 A Pre
deal — Rîșnov. drumul națio
nal nr. 1 Turda — Cluj, dru
mul național nr. 1 C Apahida
— Gherla, drumul national nr. 
16 Apahida — Cămăraș, dru
mul național nr. 18 Vișeu — 
Cirlibaba, drumul național nr. 
55 Craiova — Bechet și dru
mul național nr. 55 A Bechet
— Calalat.

Cele 1 000 de agregate puse 
la dispoziție de Direcția gene
ralii a drumurilor lucrează din 
plin. Echipe mixte. formate 
din lucrători de miliție și de 
la unitățile de drumuri, desfă
șoară o intensă activitate pen 
tru deblocarea arterelor ruti
ere afectate de căderea zăpe
zii. Conducătorii auto sint o- 
bliqați să sprijine ' activitatea 
de descongestionare de zăpadă 
a șoselelor, printr-o disciplină 
riguroasă, respoctind*. întocmai 
indicațiile date de agenții de 
circulație. Trebuie să, se evite 
părăsirea autovehiculelor sta
ționate pe drumurile I publice, 
prezenta lor pe partea carosa
bilă împiedicînd desfășurarea 
normală a lucrărilor ,'de desză
pezire. Conducătorii iiuto care 
au părăsit autovehiculele în
zăpezite să se prezinte de ur- 
qentă la locurile respective 
pentru o f.Țcilita scoaterea au
tovehiculelor din zonelle afec
tate.

Conducătorii auto au obliga
ția să acorde ajutor Șoferilor 
rămași în pană cu autovehicu
lele pentru scoaterea/lor în a- 
fara părții carosabile/

Se 
nătorilor 
evite, pe 
mașinilor 
In cazul 
mare interes, 1.. 
General al Miliției cer< 
ților de transport sly echipeze 
autovehiculele cu oneurl anti
derapante, plase de lanțuri, 
lopcți, cutii de nișip și săcu- 
leți de sare pentyu dezgheța
rea geamurilor. •

-Z1,’.: zzzzzztz'.eJ 
recomandă tuturor deți- 

de autovehicule să 
cît posibil, prlmitorca 
in zonele \ amintite, 
transporturilor de

Inspectoratul 
re unită-

(Agerpres)

HJO

NE SCRIU CORESPONDENȚII

O ședință a
Lh ultima ședința a «mu

lului literar „Lira" din Lu
peni au citit din creațiile lor 
Dafinul Duițu'.i, Ștefan Arși 
nio, Marla Nițu. In fața unui 
num.ir de 21 d«? creatori. D<i- 
finel Duincri .» prczont.il 
<-soul „Copiii șl arta plastică"» 
lucrare caro oslo rodul ob
servațiilor directe alo auto
rului in atelierul de arta 
plastică ul clubului sindicate
lor din Lupeni. In cadrul di -

< uțiilor a fost evidențiat me
ritul lucrării, de a aduce in 
lața cititorului asprele din 
lumea alit de frumoasă si 
■ omplirală a copiilor dese
natori (Ing, Lucian Zamlircs-
< u, N. Tudora, ing. M. Min- 
7<it). Arta plastică la copii 
trebuie privilă nlit ca docu
ment do cunoaștere cît și 
ca act de formare (Gelu To- 
dea). Totodată i s-a imputat 
autorului Ionul cu nuanța di
dacticistă din partea a doua 
a eseului (Maria Nițu). Tot

cenaclului literar „lira
D. Duiriiid a citit poezia 
„Peisaj de toamnă".

In continuare, Ștefan Acsi- 
nl<i i citit bucata dr proză 
intitulată „Ramuri". Pc mar
ginea acesteia au vorbit Ioan 
Tigunlele, Maria Nițu, prof 
Corncliu Rădulescu, Nicolae 
Tudora. ing. Lucian Zamfi- 
rrscu și prof. Bogdan Pan 
tiru. Discuțiile au relevat 
forma izbutită a lucrării pr»' 
urn și conținutul ci de fdci. 

S-a remarcat că ea reprezin
tă nn moment al căutării, al 
- 'lei de împlinire. Totuși s-a 
apreciat că bucata nu e cea 
mai reprezentativă pentru re
sursele și talentul autorului.

Iu încheierea ședinței, ele
va Maria Nițu, a prezentat 
I oezia „S-au născut stelele”. 
„Ne allăm in lata unei tine
re talentate, care surprinde 
orin maturitatea gindirii sale" 
(Gelu Todea). Poezia aduce 
printr-o logică simplă în lata 
rilllorului un proces spiritu
al •■•it (prof, Corncliu Ra-

Inițiative școlare 
lăudabile

Din inițiativa Inspectoratului școlar județean, prin Ca 
sa corpului didactic Deva, în localitatea Vulcan a fost or
ganizat ia sfirșitu) săptăminii trecute un simpozion al pro 

fesorilor de biologic, chimie și geografie din municipiul Pe
troșani la care au participat dr. Al. Ioncscu, cercetător ști
ințific la Institutul de biologie „Tr. Șăvulcscu" (cunoscut 
cititorilor ca autor al volumelor „Lumea algelor" și . Vecini 
cu abisul") și prof. O. Mindruț cercetător științific la Insti
tutul de științe pedagogice din București. La acest dialt 
au mai participat și elevi de la liceele Vulcan și Petroșani 

Simpozionul s-a bucurat de o participare vie datorit, 
tematicii abordate: protecția mediului ambiant; ipoteze 
noi privind evoluția paleogeografică a Tcrrei. Tehnicile au 
dio-vizuale au ilustrat aspecte ale expunerilor. Este saluta
ră inițiativa Inspectoratului școlar, a directorului Casei ju
dețene a corpului didactic, prof. Ilie Avram, de a organiza 
manifestări inedite de popularizare științifică prin invitarea 
unor personalități științifice și culturale ale patriei noastre

Prof. Ghcorghe ANTOCE 
Prof. Liviu MACEA 

Liceul Vulcan

Magazinul
de confecții

pentru bărbați
în local

modernizat
Magazinul nr. 5 de con

fecții pentru bărbați care 
in cursul anului 1972 a func
ționat în cadrul halelor pie
ței din Petroșani, se mută în 
aceste zile în noul local, com
plet renovat și dotat cu mo
bilier modern, din Petroșani 
strada Republicii nr. 76, lin
gă policlinică.

NOTA

dulcscu, Alex. Dobrițoiu), To
tuși in ea persistă o oareca
re Îndepărtare de realitate, 
do concret (lullu Popa, loan 
Uganlele, Gelu Todea, pro!. 
Viorel Țăndaricfl) și o utili
zare neinspirat.1 a unor ter
meni c-a „plasmă", „infinil- 
haos” ș.a. In viitor, ubordlnd 
in poeziile sale o tematicii 
mai actuală, apropiată do re
alitățile noastre, legală de 
oameni, < renția Măriei Nițu 
ir avea doar de cîstlgal (ing. 

L. Zamlirescu).
Membrii cenaclului au Li

eut apoi cunoștință cu lu
crările prol. Bogdan Panliru 
îforento unei vaste și intere
sante teme do cultură și a- 
nunic „Fantasticul in litera
tura română", lucrare care 
ode prezentatei fragmentar 
in cenaclu. Ea cuprinde o 
serie de referiri originale la 
aspectul fantastic din opere
le unor scriitori ca Va-ll** 
Volculcscu, Mlrcm Eliark- 
Pavel Dan ș. a. Discuțiile no 
marginea lucrărilor prezien- 
talc. se vor purta într-o’altA 
ședință o cenaclului.

loan Gif DEAC. 
student, membru al 

cenaclului lllprar ..Lira* 
lupeni

Noi cursuri
de calificare

I a Prcparația t ui bunelul dli 
Petrila s-a făcut un nou pas 
in direcția ridicării nivelului 
pregătirii profesionale a sala- 
riațllor. cerință Impusă de 
perfecționarea continuă a or
ganizării șl conducerii pro
ducției și de Introducere a 
tehnicii noi.

Din Inițiativa conducerii 
preparațlei .șl cu sprijinul co
mitetelor sindicatului și al 
organizației de tineret, recent 
au iost iniiințate trei cursuri 
de calificare cu durata de 8 
luni în specialitățile: elec- 
'ricieni de Întreținere a insta
lațiilor de preparare, lăcătuși 
si cintăritori in care sint în
scriși 50 de muncitori.

Cadre tehnico-inginereșli 
cu pregătire profesională su
perioară șl vechime mare în 
uzină, cum sint Ing. Cornelia 
Zuba, Nicolae Maszni Dorin 
Ccrbu. tehnicienii Andre:
Loy, Ernest Zabor și maistrul 
Ștefan Cziraki. asigură
cursanților o Instruire compp 
tentă, la înălțimea exigent»* 
lor actuale

Emilian DOBOȘ, 
muncitor preparator

Așteptăm un răspuns
concret

Nc-am obișnuit ca in pri
mele ore ale zilei 
poștal să 
(„Steagul 
mul socialismului"), iar 
jurul orei 15, cel mult ora 16 
să primim și presa centrală 
cotidiană.

Ne-ani obișnuit și . 
mulțumiți. Dar din luna 
tembrie 1972, mai exact 
cînd vechiul și promptul 
tru poștaș, Izbașa, ne-a 
cal continuatorii lui (titular» 
sau înlocuitori), cîți s-au pe
rindat în această perioadă ne 
aduc ziarele la orele cind cei 
veniți acasă din schimbul 1. 
inclusiv funcționarii, își fac. 
ori și-au încheiat siesta. iai 
cei care lucrează în schimbul 
III (subteran) se pregătesc d< 
șut.

Se știe doar că citirea zla 
relor este o îndeletnicire plă 
cută atît pentru femei cit și 
pentru bărbați. Majoritatea 
femeilor citesc ziarele și în 
timp ce stau la bucătărie și 
supraveghează gătitul. Bărba-

factorul 
ne aducă ziarele 
roșu" și ..Dru 

în

erani 
sep 

dr 
nos 
p le-

ții, în schimb, folosesc timpul 
pînă la servitul mesei și 
ipoi.. după dejun continuă, 
pînă îi fură somnul. Și e bine 
așa. Dar cu toate sesizările 
făcute, pc Aleea Castanilor, 
respectiv la blocul 12 din Lu- 
oeni, toate ziarele la care 
sîntem abonați sosesc între 
irele 15—16 și chiar mai 
du.

Dirigintele poștei din 
peni cunoaște această 
hiație din sesizările ce 
fost făcute de abonați» 
presă Măsuri totuși nu 
luat. Așteptăm un 
concretizat în aducerea mai 
devreme a ziarelor locale și 
•cntrale la care sîntem abo- 
rtți din par!ea Oficiului de 
Joștă și telecomunicații Petro
șani.

tîr-

Lu- 
sl- 

i-au 
la 

s-au
răspuns

stei (defect) meserîa-

undeva la ,,a- 
la „solicitudi- 
față de om și 
de bătrinețe“!

Mica publicitate
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22,30

VREMEA

1: — 3

RADIO

9,00
9,30

rusă 
(relu-

în 52
(relu-

inc- 
do

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Atlas cul-

liftul . .
șui care trebuie să-l repare, 
stă și el (impasibil; are „ca
uze obiective" : lipsește sir
ena de bobinaj). 
viciul aprovizionare, 
asemenea, stă. (Se 
flă doar la început de
Mai are timp să-și jac.ă pla
nul...). In tot acest timp, o 
bătrinică de la un etaj su
perior nu a mai ieșit din 
casă, nu și-a mai făcut cum
părături, nu și-a jăcut obiș
nuita plimbare, întregind a- 
lături de lift, imaginea din 
alte timpuri a unui pastel 
bolnav : două jucării strica
te...

Deși, să recunoaștem, ju
căriile stricate sint cu totul 
în altă parte. 
provizionare“, 
ne", la „grija 
respectul față

Controlul de ,,*?psciaitate
de 
in 
să

E vorba de o formă 
control intern, exercitai 
comerț, despre care vrem 
spunem că, in ce ne priveș
te, nici nu l-am inventat, 
nici nu vrem să auzim că 
ar avea să se desființeze din 
pricina noastră. Doar atita 
că, fiind intern — deci <•- 
xercitat de cei mai cunoscă
tori factori ai fenomenului 
economic, comercial, finan
ciar — se cuvine - fie u 
real sprijin al responsabili
lor de magazine in rezolva
rea problemelor cu care a- 
r-eștia sint zilnic confruntați.

După cum se petrec lu
turile, odată înființată for

ma de control, a luat ființă 
și înscrisul care să consem
neze exercitarea lui : con
dica de control intern. Fiin- 
du-ne dat să vizităm mai

multe unități, ne-am aruncat 
privirile, deunăzi, prin a- 
feste condici. .-1 trecut con
trolul intern pe la magazi
ne ? De cite ori, sau cu ce 
periodicitate ? Ce a consem
nat do pe poziția specialis
tului competent, dator să 
aducă un sprijin subalterni
lor ? Iată o mostră:

— Miine (urmează o oare
care dată — n.n.) la Casa 
de cultură avem ședință cu 
personalul din tura liberă 
plus șeful de unitate ! Sem
nează. indesciirabil, organul 
de control, un merceolog, 
după cite ni s-a relatat, de 
la O.C.L. Alimentara Petro
șani.

E control ? E sprijin ? _ E 
„de specialitate" ? Cine știe...

Familia îndurerată Farkas anunță cu adincă mîhnire 
încetarea din viață, după o lungă și grea suferință a scum
pei lor soție, mamă și bunică. Farkas Elisabeta, in virstă de 
64 de ani.

înhumarea va avea loc in data de 27 februarie 1973 
orele 16,00. Cortegiul funerar va pleca de la locuința din 

Vilelor nr. 1 Petroșani. Margareta MICA
■Meea Castanilor, bloc, 12. ap.

24 Lupeni

CALENDAR
MARȚI 27 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 6,57 
și apune la ora 18,00. Zile 
trecute din an — 58. Zile ră
mase — 307.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Martin in al 9-lea cer ; 
Republica: Dauria; PETRI
I-A : Tată cu de-a sila ; 
1.ONEA — Minerul : 20 000 
de leghe sub mări ;ANINOA- 
SA: Un amanet ciudat; 
VULCAN : Provincialii ; LU
PENI — Cultural : Mesage
rul , Muncitoresc: Ferma din 
Arizona ,• URICANI: A ve
nit un soldat de pe front.

lural ; 10,00 Buletin de șl 
10,05 Itinerar folcloric-muzi- 
cal pe Valea Someșului ; 
10,30 Școala și viața; 11,00 
Buletin de știri; 11,15 Muzi
că ușoară de Camelia Dăscă- 
lescu ; 11,30 Lucrări corale 
de Ghcorghe Danga ; 12.00
Discul zilei ; 12,30 lnlilnire
cu melodia populara și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ,■ 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul
săptăminii -, 14,40 Doine și 
cîntece populare; 15,00 Bu
letin de știri ; 15,05 Radiocn- 
ciclopedie pentru tineret:
15.25 Selecțiuni din opereta 
„Calul bălan*11 15,40 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojur
nal 16,15 „Drag mi-e cînle- 
•ul și jocul" ; 16,35 Cintequl 

săptăminii ; 17,00 Antena ti
nerelului dezbate; 17,20 Fan-\ 
tara din satul Valoa Mare, 
județul Vaslui ; 17,30 Pro
gram muzical oferit salaria- 
ților de la Fabrica de instru
mente muzicale a Combina
tului pentru prelucrarea lem
nului Reghin ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pro
ferate ; 20,45 Consemnări ; 
21,00 Revista șlagărelor;
21.25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra-

Teleșcoalâ ;
Matematică (clasa 
VIII-a). Probleme : 

Telex ;
Publicitate ; 
Avanpremieră ;

(Imjuriiai ■, 22,30 Concert de 
seara ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

19,20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal Cincinali:

înainte de termen
cauză a întregul»
popor :

20,00 Cîntecul sâptămîni’
Țara mea cu och
frumoși de Petre M
hăiescu ;

20,05 Reflector ;

10,00
10,05
10.10
10.15 Teleenciclopedia (relu

are) ;
10,55 Moment coregrafic cu 

Valentina Massini și 
Ion Tugearu ;

11.15 Telecinemateca pen
tru copii. Ghinionis
tul, seria a II-a (relu
are) ;

!5 Pe un picior do plai** 
(reluare);

12,45 52 de inițiative 
de sâptămîni 
arc) ;

13.00 Telejurnal :
17.30 Curs de limba 

Lecția a 42-n 
are) :

18,00 Telex ;
18,05 Tragere amortizare 

ADAS ;
>8,10 Tehnic-club ;
18,40 Panoramic științific ;

20,20 Seară de teatru. Agen' 
dublu — de Ștefa». 
Berciu ;
Poșta TV :
24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului ; 
Gala maeștrilor.

Valorile temperaturii 
qistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani
grade; Paring — 11 grade

Minimele: Petroșani — 4 
grade; Paring — 11 grade.

Stratul de zăpadă la Paring 
55 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține în continuare închi
să și rece. Vor cădea preci
pitații sub formă de nin
soare. Violul va sufla slab 
din sectorul nordic.

nationalnr.il
prczont.il
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La Tirgul Internațional din Frankfurt pe Main

Pavilionul românesc 
se bucură de o mare 
afluență de vizitatori

s

Paris

BONN 26 (Agerpres). — 
La 25 februarie, la Frankfurt 
pe Main, s-a deschis Tirgul 
internațional, la care țara 
noastră participă cu un pa
vilion. Printre personalitățile 
care au vizitat pavilionul ro
mânesc s-au numărat Hans 
Friderichs, ministrul federal 
al economiei, persoane oficia
le locale, precum și nume
roși ambasadori. In aceeași zi, 
pavilionul românesc a fost

vizitat și de Hans Mathoefer, 
secretar de stat parlamentar 
la Ministerul federal pentru 
Colaborare Economică. Oas
peții au fost întimpinați 
I. Oancea. ambasadorul 
mâniei la Bonn.

Vizitatorii au apreciat
mod deosebit sistemul origi
nal de organizare și modul 
de prezentare al pavilionului 
românesc, care se bucură de 
o marc afluență.

de
Ro

în

£

încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. din San Marino

'A'

■ Bl | 1 '

. .............................

7?

»>

PLENARA C. C
AL P.M.U.P.

ROMA 26 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : La San Marino s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Sanmarincz. In ca
drul dezbaterilor pe marginea 
raportului „Unitatea muncito
rilor și a păturilor mijlocii 
productive, pentru un guvern 
de reînnoiri democratice" — 
prezentat congresului de către 
Ermenegildo Gasperoni, secre
tar qeneral al 
la care ad 
vîntul peste 30 
bitori — s-a subliniat necesita
tea sporirii rolului și influen
tei comuniștilor sanmarinezi 
în lupta pentru o viață mai 
bună și înnoiri democratice.

partidului, 
luat 

de
ul-

vor-

Delegații au ales noile or
gane conducătoare ale parti
dului — Comitetul Central si 
Comisia Centrală de Control.

In încheierea lucrărilor, a 
fost adoptată o rezoluție poli
tică în care se subliniază că 
„P.C, Sanmarinez sprijină ori
ce soluție care ar putea să 
reprezinte un adevărat progres 
democratic și să ducă la un 
dialog constructiv între forțe
le care acționează pentru so
cialism si cele de inspirație 
catolică".

In zilele următoare, Comite
tul Central și Comisia Centra
lă de Control se vor întruni 
pentru a alege secretarul 
neral al P.C. Sanmarinez 
președintele partidului.

qe-
și

Reuniunea Consiliului miniștrilor pentru 
problemele sociale

In cadrul expoziției agro-alimentare „Săptămîna verde" care s-a desfășurat 
recent in Berlinul occidental, a fost prezentă și țara noastră cu un stand propriu. 
Aici au fost expuse diferite produse românești care s-au bucurat de aprecieri deose
bite din partea publicului vizitator. La această expoziție au participat peste 30 de țări 
de pe toate continentele lumii.

IN FOTO : Standul dc produse agro-alimentare românești la expoziția „Săptămîna 
verde" din Berlinul occidental.

VARȘOVIA 26 — Corespon
dentul Agerpres, 1. Dumitraș- 
cu, transmite : La Varșovia 
a avut loc Plenara a VIIl-a 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, consacrată discutării pro
gramului de folosire eficien
tă a resurselor dc materii pri
mo și materiale în economia 
națională.

Lucrârile plenarei au fost 
deschise de Edward Gicrek. 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care a subliniat im
portanța problemei aflate pe 
ordinea de zi în contextul sar- 
< inilor mninlexo de dezvolta
re a Poloniei în etapa actua
lă.

Piolr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, a 
relevat, intr-o cuvîntare, im
portanța pc care o acordă 
conducerea de stat folosirii e- 
ficicnte.a resurselor. Totoda
tă, ol a arătat că progresul 
realizat în acest domeniu nu 
satisface pe deplin, subliniind 
necesitatea unor măsuri ener
gice și multilaterale în aceas
tă direcție.

PARIS 26 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconcs- 
cu, transmite ' ~
început, luni, la Centrul de 
conferințe internaționale 
pe Avenue Kleber, lucrările 
Conferinței internaționale a- 
supra Vietnamului, convoca
tă in virtutea Acordului de 
încetare a războiului și resta
bilirea păcii in Vietnam. Po 
trivit articolului 19 al Acor 
dului seninii < u n lună in 
urmă — tot în capitala Fran
ței — conferința va lua act 
de documentele semnate, va 
garanta încetarea războiului, 
menținerea pfleii in v;elnnm. 
respectarea drepturilor nația 
nale fundamentale ale popo
rului vietnamez, si a dreptu
lui la autodeterminare 
populației swi-vln'nnrnc/e

La conferință 
zentatc, la 
de externe,

au

<J<

31

sînt ropre 
nivel de miniștri 
Republica Demn

Au fost reluate 
consultările 

multilaterale 
de la Helsinki

fel

erată Vietnam, Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Statele Unite ale Americii, 
Republica Vietnam. țările 
membre aje Comisiei Inter
naționale de Control și Supra
veghere — CICS (Canada, In
donezia. Polonia și Ungaria), 
R P Chineză. Franța. Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liști ' * '

Lucrârile au 
ora 905 GMT

ii Marca Britanic 
început la 

rlnd mlnlsl'ul 
afacerilor externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, caro. împreu
nă cu ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei, va asigura, 
alternaiiv, nrcserlintia ședin
țelor. a deschis. în prezenta 
ziariștilor, reuniunea inaugu
rală a Conferinței Internatio
nale asunra Vietnamului

Lucrările au continuat a- 
poi. cu ușile închise

„Ne bucură faptul că poporul 
frate laoțian a restabilit pacea 

bazată pe independență 
și libertate"

Mesajul adresat de Norodom
Sufanuvongprințului

PEKIN 26 (Ageri re-.) No
rodom Sianuk. șeful -datului 
cambodqian. președintele Fron
tului Unit Național al Camhod-

A

Întâlnirea președintelui 
K. 4. Egipt cu membrii 
Comitetului 
al Adunării

permanent 
Poporului

Sianuk

qiei, sl Penn Nouth, pi<*ș din- 
tel" Biroului Politic al ('.( al 
F.U.N.K. prunul ministru d 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională, au trimis prințului 
Sufanuvong, președintele L'.C. 
al Frontului Patriotic Laoțian, 
un mesaj dc felicitare in le
gătură cu semnarea Acordului 
de restabilire a păcii și înțe
legerii naționale in Laos.

„Ne bucură faptul că po
porul frate laoțian a restabilit 
pacea bazată țe independență 
și libertate", relevă mesajul, 
subliniind că victoria poporu
lui laoțian ..dovedește, o dată 
mai mult, că un popor hot.uit 
să-și apere cauza sa dreaptă 
va triumfa întotdeauna asu'-*'a 
oricărui dușman, oricît de pu
ternic ar fi acesta". In înche
iere, mesajul adresează Frontu
lui Patriotic și poporului lao
țian urarea de a repurta mari 
victorii in reconstrucția țării.

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a avut, 
duminică, o întîlnire cu mem
brii Comitetului permanent 
al Adunării poporului — a- 
nunță postul de radio Cairo, 
reluat de agenția France Pres- 
se. După cum a declarat, la 
încheierea reuniunii • Ashraf 
Ghorbal, consilierul de presă 
al șefului statului egiptean,

cu acest prilej, președintele 
Sadat a discutat cu membrii 
Comitetului permanent ic 
țiunea diplomatică a Egiptu 
lui pentru explicarea ultime 
lor evoluții ale situației dm 
Orientul Apropiat’ și a tre
cut în revistă „sarcinile da
toriile și responsabilitățile \ 
dunării Poporului. în calita
te de instituție constituțională 
importantă".

© Intr-o cuvîntare, ros
tită la Delhi, cu prilejul vi
zitei pe care o face in In
dia, Jumjaaghiin Țedenbal. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, 
și-a exprimat satisfacția fa
ță de țrezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre țara sa și 
India.

ță de 43 piaștri cit era rata 
de schimb pină în prezent.

© Intr-un interviu acor
dat postului de radio Lon
dra, Joseph Godber, minis
trul agriculturii, pescuitului 
și alimentației al Marii Bri
tanii. a relevat că, din iu
nie 1970, în Anglia, prețuri
le la produsele alimentare 
au crescut, in medie, cu 24,7 
la sută.

HELSINKI 26 (Agerpres). 
— La Helsinki au fost re
luate, luni, după o pauză de 
17 zile, consultările multilate
rale pregătitoare in problema 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. 
In cadrul ședinței a luat cuvîn- 
tul reprezentantul Franței, Ge
rard Andre. Faptul divers pe

Spania

și patronat

a-

în 
alt

mi- 
car- 

au

un 
au 

una 
a

doua — fluctuantă, pe piața 
liberă.

Inaugurarea orașului in
dustrial Oum Said

Neutralizarea unei rețe
le de traficanți de 

droguri

Producția de diamante 
a Republicii Africa 

Centrală

Republicii
Vietnam și gu-

Discuțiile angajate la aceas
tă reuniune nu au condus la 
adoptarea unor decizii finale, 
ele răminînd la nivelul unui 
prim schimb de vederi.

din țările C. E. E

NOMAZII
să

sute de siderurgiști dintre 
mai calificați, și deci din- 
cei care sint cel mai puțin

lor, dragostea de clopote. în
rădăcinați ca iedera, ei iubesc, 
ciudat sau nu. cerul care ar® 
culoarea metalului. Deci, 
plece? Unde,? Pentru ce?

La Amsterdam a fost inaugurat de curind cel de al 65-lea Salon Internațional 
Automobilistic. Cunoscuta firmă italiană, FI AT a fost prezentă cu un mare număr de 
noi tipuri de mașini.

IN FOTO : Limuzină FIAT-132.

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
— La Bruxelles s-a desfășurat 
luni. reuniunea Consiliului 
miniștrilor pentru problemele 
sociale ai celor nouă țări mem- 
hre ale Pieței comune lărgite. 
Sesiunea, prezidată de Ernest 
Glinec iBelgia) a fost consa
crată pregătirii programului de 
acțiune socială care a fost a- 
dontat la conferința șefilor de 
stal ai „celor nouă", desfășu
ra* j la Paris, în luna octom
brie 1972.devalorizarea dolarului

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Devalorizarea dolarului S.U.A. 
nu pare să fie o măsură care 
să poată aduce mai mult de
cit o stabilitate temporară pe 
piața monetară occidentală 
— apreciază un studiu publi
cat luni la Londra de Institu
tul Național de Cercetări E- 
conomice și Sociale. „Pers
pectiva pare, dimpotrivă, să 
fie cea a unei perioade de 
incertitudine continuă*, apre
ciază documentul. Printre ar
gumente sînt enumerate reiz- 
bucnirea febrei aurului după 
devalorizarea de la 13 februa
rie a dolarului S.U.A. și scă
derea constantă a valorii mo
nedei americane în raport cu 
principalele monede occiden
tale. Se relevă, de asemenea, 
dificultățile în calea restruc
turării actualului sistem mo
netar international. sublinî- 
indu-se. îndeosebi, faptul că 
din cele 10 principale mone
de occidentale, trei au 
ours flotant, iar alte trei 
două rate de schimb — 
financiară, oficială, iar

Lumea se schimbă — oa
menii trebuie să o urmeze. 
Productivitatea primează. Cei 
din Lorena știu cite ceva.

Lor li s-a spus intr-o zi sec. 
Nu mai sînt necesare 32 de o- 
re pentru o tonă de oțel, ci 
numai opt. Siderurgia nu va 
avea un viitor decit dacă se 
instalează în porturi, la Dun- 
kuergue sau la Fos, de exem
plu. Au clătinat din cap și au 
spus : „Și noi ?“. Cum, De 
Wendel. primul trust francez 
al otelului, îi va abandona pe 
cei care de un secol i-au rea
lizat averea ? De Wendel era 
leagănul și coșciugul lorenilor. 
Ei se nășteau, munceau și mu
reau in aceleași cămine, ală
turi de aceste imense uzine, 
ridicate ca niște catedrale ale 
muncii, și aceste mici case, fă
ră îndoială perfecte, care le-au 
fost construite toate la feL 
Luneville, Micheville, Home
court. mari locuri de muncă, 
dar in același timp mici sate, 
in care istoria a vărsat sînge, 
unde monumentele sint cen
trul fiecărei piețe. In Lorena, 
mai mult decit în orice altă 
parte, există cultul străbuni-

Sesiunea Comitetului Executiv 
al Organizației de Solidaritate 

Afro-Asiatică
ADEN 26 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului s-au 
deschis, lucrările celei de-a 
12-a sesiuni a Comitetului E- 
xecutiv al Organizației de So
lidaritate Afro-Asiatică. La a- 
ceastă reuniune — care coin
cide cu cea de-a 15-a aniver
sare a înființării organizației 
— participă delegații repre- 
zentind popoarele din Africa 
și Asia și mișcările de elibe
rare națională, precum și per
sonalități proqresiste.

Secretarul general al Orga-

nizației de Solidaritate Afro- 
Asiatică, Youssef el Sebai, a 
evocat realizările obținute de 
organizație, in cei 15 ani de 
activitate, in sprijinul mișcări
lor de eliberare națională de 
pe cele două continente.

Prima ședință de lucru a Co
mitetului Executiv a fost con
sacrată aspectelor dezvoltării 
luptei popoarelor afro-asiatice. 
Totodată, au fost constituite 
trei subcomisii pentru proble
mele politice, problemele pri
vind organizația și pentru re
dactarea rezoluțiilor actualei 
reuniuni.

© Guvernul 
Democrate 
vernul Australiei, în dorința 
de a dezvolta raporturile de 
prietenie •’ dintre cele două 
popoare, .) au hotărît să sta
bilească, relații diplomatice 
și să facă schimb de amba
sadori /— se arată într-un 
comunicat publicat luni la 
Hanoi. !

© Primul ministru al Is
raelului! Golda Moir, a ple
cat, luni dimineața, spre 
Washington, unde va conferi 
cu președintele Nixon și cu 
alte oficialități americane a- 
supra evoluției situației din 
Orientul Apropiat.

® Anwar Sadat, președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
l-a primit pe Nzo Ekhan- 
gaki, secretar general al Or
ganizației Unității Africane, 
care se află într-o vizită o- 
ficială la Cairo. In cursul 
întrevederii, au fost aborda
te diferite probleme privind 
activitatea organizației pa- 
nafricane și situația din O- 
rientul Apropiat.

Noi conflicte între 
muncitori

MADRID 26 (Agerpres). - 
In săptămina trecută au fost 
înregistrate în Spania noi con
flicte între muncitori și patro
nat. Astfel, 300 de lucrători, 
rămași fără slujbă în urma 
închiderii întreprinderilor
părtinind companiei miniere 
„Sierra Menera", au ocupat, 
spre sfîrșitul perioadei men
ționate, atelierele pentru a a- 
traqe, in acest mod, atenția 
autorităților asupra hotărîrii 
abuzive a patronatului. Ei au 
făcut cunoscut că, fiind șo
meri de mai multe luni, nu 
vor părăsi locurile de muncă 
atît timp cît nu-și vor găsi 
serviciu.

Pe de altă parte, 1 700 
neri de la Hunosa, centru 
bonifer din nordul țării, 
fosl suspendați din muncă și 
de la plata salariului pe o 
săptămînă întreagă, ca urmare 
a grevelor care au paralizat, 
de mai bine de două săptămini 
majoritatea punctelor de ex
ploatare din Asturia, Mișcarea 
grevistă a fost declanșată de 
mineri pentru a determina di
recțiunea firmei să îmbunătă
țească condițiile de lucru în 
abataje, în urma unui recent 
accident de mină în care și-au 
pierdut viața doi muncitori. 
La această acțiune au luat par
te aproximativ 12 000 munci-

® Etienn Eyadema, pre
ședintele Republicii Togo, a 
primit o delegație a Guver
nului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, con
dusă de Chan Youran, mi
nistrul educației populare și 
al tineretului, aflată în vi
zită la Lome.

@ Mohamed Merzaban, 
vicepremier și ministru al 
economiei al R.A. Egipt, a 
anunțat, în cadrul unei con
ferințe de presă, reevalua
rea monedei naționale — 
lira egipteană. Potrivit noii 
parități stabilite, un dolar 
S.U.A. va fi schimbat, în- 
cepînd de la 26 februarie, cu 
39,13 piaștri (monedă divi
zionară a lirei egiptene), fa-

Un „Texas" 
de beton

uă 
cei 
tre , .
susceptibili de a fi recalificați, 
au plecat la Fos, „pentru a nu 
pierde pregătirea profesiona
lă și vechimea41.

Cu nostalgia trecutului, dar 
mai ales îngrijorați de viitor,

DeUn vechi muncitor la 
Wendel, astăzi șomer, explică: 
„Ne-am organizat toată viața 
aici. Aici avem familia, prie
tenii, echipa de fotbal, circiu
ma „La Marele Louis’. Ce să 
facem la Fos sau în altă parle. 
unde nu ai unde să locuiești ? 
Xici sint pădurile, zăpada. 
Dar copiii noștri care nu vor 
mai putea să se dea cu săni
ile? Și casa? Te privezi de 
toate pentru a o cumpăra ; 12 
ani plătești rate. Și apoi, ce 
vreți, asta este o 
care nu 
iește !"

Ei își 
meseria, 
gantice. 
Wendel-Sidelor a închis regi
unea, a vindut străzile, a 
fectuat concedieri masive. Dq-

Realități 
economico-jociale 

capitaliste

chestiune
se discută — se tră-

iubeau, o mărturisesc, 
oțelul, cuptoarele gi- 

Astăzi, trustul ~De

e-

lorenii se află astăzi între do
uă crize — cea a oțelului și 
cea a minelor de fier. Negă
sind de lucru la ei acasă, ei 
trec din ce în ce mai mulți 
frontiera pentru a merge să 
muncească în Saar. Unii plea
că chiar pentru mai multe luni 
la Koln sau Frankfurt.

La Fos-sur-Mer îi întîlnești 
pe lorenii „exilați". Fos, după 
Marsilia, monstru în naștere, 
înghite muncitori azvîrliți din 
Portugalia sau Turcia, Breta- 
nia sau Lorena. Fos, „seism

industrial1' sau orgoliu, se naș
te și crește cu fiecare zi. La 
Fos s-a prevăzut totul. In a- 
fara faptului că acolo vor trăi 
oameni. Cei care au venit din 
Lorena, voluntari desemnați 
de o soartă potrivnică, au fost 
încintați : aici vor duce o vi
ață de pionieri. Dar, in acest 
„Texas" do beton și furnale 
înalte, „terțiarul" nu există. 
Nici școli, nici spitale, nici 
magazine; locuințele sini pu
ține. Sini, in schimb vile 
somptuoase pentru cadrele de 
conducere, pavilioane cochete 
pentru agenții stapinirii. Mun
citorii veniți aici pentru mon
tarea uzinelor își dau seama 
că . specula face ravagii. Cei 
care nu au găsit o pivniță 
dorm in mașini. Familii întregi 
trăiesc in remorci. Fos seamă
nă < u un imens teren de cam
ping, unde s-ă uitat să se in
staleze gurile de apă. Aceas
ta este „mobilitatea".

Intr-o remorcă
Lorenii — adaptați ? Unul 

dintre ei, venit de la Meir-
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@ La Tokio a început al 
45-lea Congres extraordinar 
al Consiliului general al sin
dicatelor (SOHYO) din Ja
ponia, care reunește organi
zații sindicale cu un număr 
de aproximativ 4,3 milioane 
membri.

® Intr-un raport anual, 
în care se analizează situa
ția economică a Canadei, 
experții O.E.C.D. recoman
dă guvernului acestei țări 
să adopte de urgență măsuri 
care să combată puternice
le tendințe inflaționiste ca
re se manifestă, în prezent, 
in Canada.

© Traficul aerian intern 
și extern al Franței a fost 
reluat, luni, sub control mi
litar, ca urmare a prelungi
rii grevei declanșate încă 
de săptămîna trecută de 
controlorii civili ai zboruri
lor.

© Comandamentul forțe
lor S.U.A. din Pacific a a- 
nunțat că aviația americană 
și-a amplificat, duminică, o- 
perațiunile în Cambodgia. 
La raiduri au participat și 
bombardiere „B-52“ — se 
precizează intr-un comuni
cat al comandamentului for
țelor S.U.A.

@ Prin strlmtoarea 
braltar a trecut spre portul 
Vladivostok o caravană de 
nave, formată dintr-un cioc 
plutitor de 8 500 tone, 
cala căruia se află un .... 
doc, de 800 tone, și patru 
nave de pescuit. Docul cons
truit la Herson, este 
spre destinație de două 
morchere și de o navă 
transport, urmînd să 
curgă 3 oceane, 7 mări și 5 
strimtori.

court, explică cum s-a 
curcat și precizează că nu 
te singurul in această situ 
tie : 
două 
Aici, 
mi-a 
decent
600 franci — era la Aix-en- 
Province, adică la 60 km 1 
M-am reîntors in Lorena pen
tru a cumpăra o remorcă pe 
care o vindea cumnatul meu. 
Aceasta era o soluție provizo
rie, dar de șase luni stau cu 
soția și fetița de II ani in re
morcă. Pe aici nu există școa
lă și nici mijloace de trans
port. Acolo soția mea lucra. 
Aici nu a găsit nici un loc de 
muncă. P 
nostru a 
$i, dacă 
rena, ar 
meseria, 
clatină".

$i totuși, cu excepția a do
uă familii 
lorenii au 
ceilalți, ei 
fitului.

..La Meircourt plăteam 
sute de franci pe lună, 
singurul adăpost care 
fost propus la un preț 

și asta înseamnă 
— era la .

la 60

Rezultatul — venitul 
i scăzut la jumătate, 

m-aș Întoarce in Lo- 
trebui să-mi schimb 

Pentru noi, toiul se

din valea Fensch, 
rămas ai< i. Ca și 
sînt sacrificați pro-

(VA URMA)

BANGUI (Agerpres). — 
Potrivit unor statistici ofi
ciale publicate la Bangui, 
producția de diamante a Re
publicii Africa Centrală a 
ajuns în anul 1972 la 500 000 
de carate. Dintre acestea, 
490 000 de carate au fost des
tinate exportului, din care 
s-au obținut 3 miliarde de 
franci C.F.A.

Pentru anul 1973 se urmă
rește dezvoltarea producției 
de diamante în vederea spo
ririi exporturilor, ca urmare 
a majorării cererilor pe pia
ța mondială. In acest sens, 
Societatea centrafricană pen
tru exploatarea diamantiferă 
va face lucrări de investiții 
în valoare de miliarde 
franci C.F.A.

Guvernul de la Bangui a 
întocmit, de asemenea, un 
plan pentru extinderea acti
vității laboratorului națio
nal pentru șlefuirea pietre
lor prețioase.

de 2,5 milioane de dolari. In 
cadrul aceleiași acțiuni, au 
fost reținute trei avioane, 
precum și un număr de ca
mioane și autoturisme parti
culare.

WASHINGTON (Ager
pres). — Guvernatorul sta
tului Colorado (S.U.A.) a 
anunțat la Denver că poli
ția mexicană a reușit ca in 
baza informațiilor furnizate 
de autoritățile americane să 
distrugă o rețea de trafi
canți dc droguri in San Luis, 
la frontiera cu Statele Uni
te. Au fost arestate 14 per
soane și capturate 9 tone și 
jumătate de marijuana și 
un kilogram dc heroină. 
Valoarea drogurilor pe pia
ță a fost apreciată la suma

DOUA (Agerpres). — E- 
mirul Qatarului, Khalifa Ben 
Hamad Al-Thani, a inaugu
rat. orașul industrial Oum 
Said, situat la 50 kilometri 
sud de capitala emiratului 
Doha. Costul lucrărilor de 
edificare a acestui centru 
industrial s-a ridicat la 40 
milioane lire sterline. Prin
tre principalele obiective in
dustriale construite la Oum 
Said se numără o uzină de 
îngrășăminte chimice, cu o 
capacitate de producție de 
450 000 tone pe an, și 
întreprindere de morărit.

Iarna își face puternic 
simțită prezența în Europa

Neținind seama de filele ca
lendarului, care arată sfîrși- 
lul ei. iarna iși face puternic 
simțită prezența in Europa. 
Ba, mai mult, ea determină 
chiar și unele recorduri în 
ceea ce privește situația me
teorologică.

In insula Capri, de pildă, 
unde termometru), in februa
rie, nu coboară, în mod nor
mal sub plus 12 grade, coloa
na de mercur a arătat, dumi
nică, .minus trei grade.

La Neapole au căzut mari 
cantități de zăpadă, fiind ne
voie de intervenția pompieri
lor pentru a scoale automobi
lele din nămeți. Roma a cu
noscut, de asemenea, neplăce-

rile zăpezii viscolite, circula
ția în acest oraș desfășurin- 
du-se, la sfîrșitul săptăminii, 
foarte anevoios.

Cantități neobișnuite de ză
padă au căzut și in Elveția, 
ceea ce a provocat stinjenirea 
serioasă a circulației și o se
rie de avalanșe. In majoritatea 
regiunilor muntoase zăpada 
căzută in ultimele trei zile a 
atins grosimea de un metru. 
Linia ferată care traversează 
masivul Gotthard a fost, 
bâtă,

toase, zăpada a atins între 40 
și 100 cm, iar pe alocuri chiar 
2 metri. Drept urmare, a a- 
vut loc ingreunarea .sau chiar 
întreruperea circulației oe 
multe șosele, situație care a 
determinat numeroase acci
dente. De vineri pînă dumini
că, au fost înregistrate, pe au
tostrăzi, 666 de accidente, In 
care și-au pierdut viata 16 
persoane, iar alte 888 au fost 
rănite.

întreruptă pentru 
multe ore, in
lanșe.

Și in R.F. a 
a cunoscut o 
puternică. In

Germaniei 
recrudescentă 

regiunilo mun-

urma unei

cm.

sim- In sudul R.D. Germane aa
mai căzut mari cantități de zăpa-

ava- dă, care au îngreunat circu.
lația. In regiunea Erfurt, ză-

iarna pada a atins o grosime de 80

(Agerpres)
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