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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit pe ambasadorul Republicii Filipine
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In tursul zilei de luni, 28 februa
rie, tovarășul Nkolae Ceaușescu, 
secretai general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stal, a primi’, pe N.u <■■■.; 
G. Rcvcs, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar, reprezentantul per
manent al Filipinelor la O.N.U., ra
re se afla în țara noastră.

la întrevedere • a participi’ Coi- 
nditi Mănescn, ministrul afacerilor 
externe.

In cadrul convorbirii au fost a- 
bordatc probleme privind relațiile 
dintre România și Filipine. Cu acest 
prilej, ambasadorul filipine? a trans

mis tovarășului Nicolae Ceaușescct 
un mesaj prietenesc din partea pre
ședintelui Republicii Filipine, F. 
Marcos. Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
transmis la rîndul sin, președinte

lui lilipincz un salut prietenesc, cx- 
priminiln-și satisfacția pentru dez
voltarea <Je relații intre Republica 
Sociali I România și Republica Fi
lip inc.

întrevederea s-a desfășura’ într-o 
atmosferă de cordialitate.

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII

Perfecționării cadrelor
ce hotărăsc

SOCIALISTE ROMANIA,
NICOLAE CEAUSESCU

soarta producției 
mai multă atentie

In expunerea rostită cu oca- cursanți li se vor adăuga Și o
ei a încheierii lucrărilor confe- scrie de cadre de conducere de
rinte i pe țară a cadrelor dc con- la nivelul imediat superior —
'ducere din întreprinderi și ccn- ingineri șefi — și imediat infe
tralc industriale și de construc- riori — maistru principal — în
iii, ’>ocretarul general al parti- scopul integrării cit mai com
dulu i, tovarășul Nicolae plete a șefului de sector în an
Cea- Lșescu, sublinia câ c dc da- samblul fluxului minier.
tori- ministerelor, întreprinderi
lor și a centralelor ca, în spiri
tul prevederilor Legii adoptate 
In anul care a trecut, să înfăp
tuiască cu consecvență progra
mele stabilite pentru reciclarea 
cadrelor, pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale și politi
ce a tuturor oamenilor muncii. 
.Trebuie să ne fie clar tuturor, 
că oricite cursuri am face, dacă 
fiecare nu se va ocupa să învețe, 
să învețe și iar să învețe, nu 
vom reuși să obținem o ridicare 
generală a nivelului de cunoștin
țe, nici a celor profesionale și 
tehnice, nici a celor politice. E- 
sențialul este ca fiecare să ințe-

Programul de perfecționare 
va avea un caracter de recicla
re. Primul ciclu se va întinde 
pe parcursul a trei ani, în care 
interval participant ii vor urma 
cursurile organizate la C.CJ?., 
timp de trei săptămîni. cu scoa
tere din producție. Zilnic, vor 
avea loc cinci acțiuni, dc cîte 
45 sau 90 de minute. Din în
treaga durată, 33 la sulă va fi 
ax'ală pe metode și tehnologii dc 
ridicată productivitate, pe însu
șirea protecției muncii, iar în 
67 la sută din perioadă se va 
aprofunda domeniul conducerii 
sectorului, al organizării pro
ducției și a muncii.

In Republica Unită Tanzania
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, va efectua 
o vizită oficială în Republica 
Unită Tanzania, în luna martie

Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu. va efectua 
o vizită oficială în Republica 
Zambia in luna martie a.c.

La invitația președintelui Re
publicii Unite Tanzania, Julius 
K. Nyercre, președintele Consi
liului do Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae

La invitația președintelui Re
publicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae

In Republica Zambia

Activitatea organizațiilor de partid, pe traiectoria 
unui proces neîntrerupt de perfecționare VULCAN:

Ortacii din schimbul 
lui Mihai Tudorache din 
brigada minerului Nicu 
Enache, plănuind, înain
te de intrarea în mină, 
o mai bună organiza
re in abatajul lor.

ACTIVITATEA
Foto: Ion LEONARD

JJ

leagâ că trebuie să studieze, să 
învețe continuu".

Vastul program de perfecțio
nare -proiectat'- pentru cadrele 
care activează în unitățile Cen 
tralei cărbunelui Petroșani cu
prinde. în primul rînd, factorii 
de conducere — între care și șe
fii de sectoare, deci coordona
torii subunităților, a elemente
lor — cheie în procesul tehnolo
gic dc extracție — și izvorăște 
atît dintr-o datorie morală, cît 
și dintr-o obligație legală. El re
prezintă o necesitate determina
tă de stadiul actual tehnico-c 
conomic atins, de sarcinile de 
perspectivă puse de cincinal. 
Transpunerea în viață a progra
mului se revendică și prin a- 
ceea că trebuie asigurată apli
carea întocmai a legii cu privire 
Ia promovarea personalului.

Perfecționarea prevăzută pen
tru funcția de șef de sector are 
ca obiectiv dezvoltarea cunoș
tințelor tehnice Și de specialita
te, de organizare și conducere 
a producției și a muncii la nivel 
de sector, reîmprospătarea și 
îmbogățirea cunoștințelor de 
protecție a muncii. Cursurile 
vor fi organizate central și vor 
participa la ele ocupanții func
țiilor de șefi și de adjuncți dc 
șefi de sector și cadrele promo- 
vabile pentru aceste funcții. 
Conform structurii, organiztori- 
ce din prezent, celor 160

Participant ii v°r fi împătriți 
in serii de cîte 30, repartizați 
pe două erupe de lucru. In tri
mestrul 1 a.c.. și anume între 
6 și 25 mari ic, va fi instruită 
o serie — pilot, iar în trimestrul 
IV — a doua serie. Programul 
prevede, săptămînal, 35 dc ore 
dc studiu dirijat și controlat, iar 
sîmbăta e afectată în întregime 
organizării de vizite, excursii, 
acțiuni cultural-educative etc. 
Materialele documentare, lccțiile 
și expunerile vor fi redactate, 
avizate, tipărite și multiplicate 
din vreme.

Din programul de acțiuni sînt 
dc reținut: proiectarea organi
zării unui sector de producție; 
atribuțiile, responsabilitatea și 
autoritatea șefului dc sector; 
(săptămîna I); programarea și 
urmărirea producției la nivelul 
sectorului; utilizarea timțJului 
de lucru al șefului de sector 
(susținută chiar de unul dintre 
cursanți): comportarea șefului 
de sector în relațiile cu salaria- 
ții din subordine și activitatea 
lui de control (săptămîna a II-a).

Sint acțiuni extrem de intere
sante, care — sîntem convinși 
—. vor contribui la îmbogățirea 
cunoștințelor cadrelor de condu
cere a sectoarelor miniere, la 
perfecționarea lor profesională.

re-

Ne.-am referit într-un articol 
precedent, publicat la rubrica 
noastră, la unele modalități 
prin care adunările generale ale 
organizațiilor de bază izbutesc 
să devină în înțelesul deplin al 
cuvintului. înalte școli ale edu
cației partinice. Fapt îndeobște 
recunoscut, adunările generale 
au importanța lor majoră,
prezintă forul dc conducere co
lectivă a organizației ; ele re
prezintă în același timp doar un 
moment însemnat din întregul 
activității organizației, ponde
rea mare, „de greutate" a mun
cii organizației precum și a fie
cărui membru dc partid în par
te, desfășurîndu-se în interva
lul dintre adunările generale 
De altfel, în această perioadă 
are loc activitatea concretă, vie 
de organizare a muncii, a con
trolului pentru asigurarea apli
cării hotărârilor adoptate de co
muniști în adunările lor gene
rale.

Una din condițiile de căpete
nie care asigură vieții organi
zației dc partid un puls dinamic, 
continuu, constă în activizarea 
tuturor membrilor de partid, 
antrenarea fiecărui comu
nist prin sarcini și răspunderi 
concrete, la îndeplinirea obiec
tivelor pe care organizația și 
le-a stabilit. Procesul muncii 
concrete, de zi cu zi, dc con
fruntare permanentă cu sarci
nile și exigențele ce se pun în 
fața comuniștilor, reprezintă, 

asemenea, o prestigioasă și

verificată școală a educației 
partinice și in același timp o 
sesiune permanentă de exame
ne în care comuniștii sînt che
mați să-și pună in valoare vir
tuțile, calitățile moral-politice. 
să facă dovada înaltei lor con
științe.

Experiența a numeroase orga
nizații de partid atestă fQptul 
că activitatea de partid este vie, 
cu .foc continuu", se desfășoa
ră fără intermitențe și pauze

RĂSPUNS : Intr-adevăr, prima
rul este investit cu puteri și obli
gații precise în toate domeniile de 
activitate și. atunci, oricine, cind 
vizitează o localitate, poate să aibă 
cuvinte dc laudă sau critică care 
vizează direct și activitatea prima
rului. După părerea mea, printre 
multiplele cerințe esențiale care se 
ccr in activitatea primarului, aș 
menționa, în primul rînd, să cu
noască in permanență și precis sta
rea de lucruri, realitățile din oraș, 
resursele materiale și umane pc plan 
local să aibă inițiativă și spirit 
gospodăresc pentru a orienta în bine 
întreaga activitate a organului pu
terii și administrației locale de stat. 
Pentru aceasta este necesar să țină 
o permanentă legătură cu depută
ții și cetățenii orașului și să fie 
receptiv la propunerile și sesizările 
acestora.

In activitatea dc îndrumare și 
control să dovedească intransigență 
față de unele atitudini birocratice, 
de indisciplină, în respectarea le
gislației. la care se cere corelat și 
sprijinul opiniei publice în pune- 

puncr a unor asemenea ma-

Zona dc preocupări a primaru
lui vizează o sferă largă și bogată 
dc probleme, de inițiative și ac
țiuni, de cerințe obștești și nevoi 
personale ale cetățenilor.

Pentru a cunoaște opinia despre 
rolul și menirea funcției pc care o 
deține, despre preocupările zilnice 
și stilul personal de muncă in re
zolvarea sarcinilor ce revin comite
tului executiv al consiliului popu
lar, dar și pentru a împărtăși din 
experiența acestui domeniu, am so
licitat pc tovarășul IOAN RADU
LESCU, primarul orașului Petrila, 
să ne răspundă la cîtcva întrebări.

ÎNTREBARE : Cu diferite pri
lejuri. se afirmă pe buna dreptate 
că localitatea este oglinda care a- 
rală cum muncește primarul. După 
părerea d: care sînt cerințele esen- 

a unui primar?

i ,| In paqina |
i
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cește să nu aștepte mereu im
pulsuri din afară sau a fi trași 
de mînecă. Nu întotdeauna co
munistul întreprinde o măsură, 
acționează într-un fel sau altul 
numai dacă i se spune ce are 
de făcut. Sînt numeroase situa
țiile cind el .trebuie să dea do
vadă de inițiativă, curaj, să ia 
leîntîrziat, pe loc, măsură pe 

care o socotește a fi cea mai 
bună.

Este un merit al acelor orga
nizații de partid care au reușit 
să cultive la toți comuniștii 
conștiința faptului că exercita
rea rolului conducător al orga
nizației de partid nu este o no- 

■ țiune abstractă, ci este în strîn- 
să legătură cu exemplul per
sonal, înaintat al comunistului, 
cu îndeplinirea sarcinilor de zi 
cu zi. cu atitudinea pe care el 
o adoptă față de problemele lo
cului de muncă și ale colecti
vului din care face parte ; în a- 
cest context este evident că or
ganizația de partid lucrează 
mai bine sau mai rău, după 
cum fiecare comunist își face 
datoria. Bine procedează acele 
birouri ale organizațiilor de 
bază care, pornind de la nece
sitatea activizării tuturor mem
brilor de partid, a întregului 
lor potențial de muncă, au tre
cut la eliminarea situației, cind 
unii dintre aceștia sînt socotiți 
activi iar alții inactivi, greu de 
urnit din loc, față de aceștia 
din urmă adoptîndu-se multă 
vreme o atitudine conciliantă 
de „înțelegere".

Au avut și au un puternic e- 
fect educativ, mobilizator nu a- 
titudinea de expectativă față 
de acumularea unor neajunsuri, 
în activitatea unora, ele răbuf-

a

C. MIREA
Cum dat-a soarele...

(Continuare in paq
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Con vorbire consemnată de 
Cornel HOGMAN

T. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

VIITORILOR SPECTATOR!

V. TEODORESCU
(Continuare in pag.
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rj tneva-i numea pe șoferi ca- 
tj valerii drumurilor lungi.„ 

Metafora — seducătoare 

însă în fața sobrietății realului. 
Discuția cu Ilie Vilae. șofer din 
1966 al U.M.T.F.-ulm Isc 
butează leneș. Omul e 
Pentru un șurub trebuie j 
două ore în stație. Și, tont 
șurubul ăsta nu poate p 
drum Trebuie să respecț 
șina dacă vrei sâ te respecte și 
pe tine și să nu te lase in Pai 
cînd ți-e lumea

acolo unde ea este judicios con
cepută și organizată, unde for
țele principale sînt îndreptate 
spre îndeplinirea obiectivelor 
majore, esențiale care stau în 
fața comuniștilor la locul lor 
de muncă, și unde sarcinile 
sînt rezolvate nu de către un 
grup restrîns de oameni, în timp 
ce capacitatea și energia altora 
sînt păstrate în stare latentă, 
ci de către toți membrii organi
zației, de la secretarul acesteia 
pînă la cel mai tînăr membru 
de partid. Cum de altfel este 
ușor de înțeles ca lucrurile să 
se înscrie pe un asemenea fă
gaș, un deosebit rol revine bi
rourilor organizațiilor de bază 
și comitetelor de partid ca or
gane de muncă colectivă care 
asigură conducerea și soluțio
narea operativă a problemelor 
organizațiilor de partid, între 
adunările generale sau plenare
le de comitet. Spunem acest 
lucru fără a diminua cît de pu
țin polul conștiinței datoriei. 1- 
nițiativei și răspunderii proprii 
Pe care trebuie să le aibă fie
care membru de partid, astfel 
ca pentru a trece la acțiune, 
n-și îndeplini cît mai bine sar
cinile și a-și spori influiența în 
mijlocul colectivului unde mun-

•nind la ..oglinda localității" 
afirma că orașul Petrila, prin 

activitatea depusa de consiliul popu
lar, deputați și masele de cetățeni, 
iși schimbă an de an înfățișarea, 
ridieîndu-și pe o treaptă superioară 
gradul urbanistic prin acțiunile gos
podărești și de înfrumusețare. Par
ticiparea cetățenilor la acțiunile în
treprinse în acest scop de către con
siliul popular, capătă o amploare 
și mai mare. Numai în anul 
volumul lucrărilor executate 
muncă patriotică a fost de 
13 000000 lei. Adăugind la 
tea și lucrările executate din bu
getul consiliului popular, realizările 
respective au un conținut și mai 
semnificativ.

Mă iubesc
drumurile

gîie cu un gest paiet 
ceagului. Il întreb 
V'ilae care a fost cel mai greu 
drum al său. „Au fost mai multe. 
Eu încarc de la Polatiște. Am fă
cut ți drumuri de mume pe 
mea cind defileul era încă 
Cru fi banda drumului tare 
gustă. N-am avut niciodată acci
dent, nici măcar vreo lovire 
șoară. Hie l ilac, are 34 de a 
căsătorit. Soția e acat

„Si nu vă e greu 
să, dumneata aici f"

L. ST ROCHI

O întrebare pe adresu școlilor generale nr. 5 și nr. 6 
din Petroșani:

CUM O OCUPAȚI, TOVARĂȘI 
PROFESORI, DE FORMAREA

MĂRȚIȘOR!

TEATRALI?
Am asistat — bineînțeles, nu în- 

limplator — în sala Teatrului dc 
stat „Valea Jiului" Petroșani, la un 
spectacol cu „Cînd revolverele tac", 
piesă in patru acte de Tudor Ne- 
goiță. In fotolii — aproximativ 150 
elevi. Mici, foarte mici, mijlocii și 

a (a căror prezență, poate, sc 
unc.t să lie mai consistentă) ceva 
..răsăriți". Atît ! Recunoaștem, 
gind să ne surprindă neplăcut 

faptul că spectatorii maturi au lip
sit, aproape completamente, din sală 
(al căror interes, în Valea Jiului, 
continuăm să credem că rămînc încă 
statornic față dc numai anumite 
forme ale anei de divertisment), 
dimpotrivă parcă nc-am bucurat 
constatînd o incipientă mutație a 
opțiunilor tineretului studios înspre 

ui de proză. Eroare ! Pionierii 
•""H — în totalitate, de la 
generale nr. 3 și m. (, din 

•ni — prezenți în sală, la un 
spectacol „de ora 17“ (deci, din 
intenție, destinat lor) ne-au oferit 
o grăitoare mostra de... modul cum, 
în nici un caz, nu trebuie să se

comporte adevărații purtători ai 
cravatelor purpurii.

Considerăm necesara, pentru înce
put. o precizare : cunoscînd faptul 
ca piesa relevă, in ciuda titlului de 
factură polițistă, un considerabil 
conținut de idei, implicitul, cum e și 
firesc, oarecari dificultăți de înțe
legere și că atenția elevilor mici nu 
va putea fi reținută doar atît de 
ușor pe parcursul a două ore de 
spectacol, conducerea teatrului a 
avizat pe inițiatorii „vizionării co
lective" din cele două școli petro- 
șăncne să îndrepte înspre spectaco
lul teatral dc duminică doar elevi 
din ultimele clase. „Au fost anun
țați — ne spunea prof. Ironim 
Munreanu. directorul teatrului — 
Că nu avem nevoie de mtdți spec
tatori mici, care sH nu înțeleagă ui
mi- , < i de puțini elevi-spectatori mai 
mari, care să fie în stare să sesi
zeze frumusețea mesajului, să rețină 
măcar cîte ceva din conținutul de 
idei a! piesei". „Era, intr-adevăr, 
foarte vecesar — ne mărturisea și 
prof. Lticreția Beldiman, activistă a 
Consiliului municipal al Organiza-

țici pionierilor, prezentă la specta
colul sus-amintit — ca elevilor s.l li 
se vorbească in prealabil despre pie
să, să li se prezinte conținutul aces
teia, pentru că, rn-a/i 
puțini au fost aceia 
put ceva. Mă refer, 
mari, dintr-a Vlll-a, pentru că pre
zența a elevilor'mici fi foarte
mici la teatrului, la această
piesă, n-am să pot s-o 
se face uneori „mobilii 
să nu mai vorbim de faptul c 
fost vîndute, in cele două 
mai multe bilete decis... ciți spec
tatori au fost văzuți aici in sală

...Mobilizare! Nu știm dacă 
drept sa folosim acest cuvînt 
mobilizare (cu sau fără ghilimele) 
— atunci cînd c vorba de atrage
rea celor mai mici spectatori înspre 
„reprezentații" teatrale nesolicitate... 
Ne am întrebat de multe ori, de ce

... Mărțișor !
Omagiu frumuseții feminine. Simbol de primăvară
cu stele de argint topit și ginduri mistuite. Joc sentimen- 
de bucurie și vis, joc de poezie — fascinație! Tril ales 
privighetoare dulce — pe piept de alean și respect 

și venerație...
Cind mantia de aba a munților, cu găitane muiate in 

liniște se destramă fulguit in ceafa păstoasă a dimineții și 
izvoarele au miros de cerbi și căprioare și brindușe; cind 
străzile — paradoxal — ies din iarnă mai albe ca iarna, 
luminate parcă de-o fericire fără seamăn; cind soarele

iși uită zimbetul forțat de atitea luni șt ride sincer, sănă
tos, ca un copil cu cana dc lapte proaspăt într-o mină fi 
codrul de pîine azimă in cealaltă, cind serile devin subțiri 
și superbe și te-apucă așa, privind stelele și oamenii fi fe
tele, un aprig dor de ducă — e semn că „mărțișorul* e pe-a- 
proape...

Așteaptă-l. Va veni. Un talisman legat'de cel mai tînăr 
anotimp cu-n șnur alb-roșu, unduitor ca primul gind către

O mică atenție...
Un gind bun, o urare sinceră, un sărut — marnei, sofiei, 

fiicei, surprii celei mici, surorii celei mari, logodnicei.
Un mărțișor, o mică amintire.
Mărțișor...!
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BASCHET
Duminică, s-a desfășurat, 

în sala Institutului de mine 
Petroșani, meciul de bos
chet dintre divizionarele B 
Știința Petroșani și Universi
tatea Craiova, meci inaugu
ral al returului campionatu
lui 1971 — 1972. Știind că 
orice rezultat nefavorabil pe 
teren propriu le poate fi fa
tal. studenții petroșăneni 
forțează încă din start des
prinderea de adversar, 
cînd ca. în min. 3, 6corul 
le fie favorabil cu 6—0.

In continuare, jocul se 
chilibrează. consemnînd 
min. 12 prima egalitate

lă
să

e- 
în 
pe

I

I
s
9

STIINTA
învinge

și spera
tabela de marcaj t 13—13.

Meciul decurge. în urmă
toarele minute, sub semnul 
incertitudinii, pînă în min. 
19. cînd Știința reușește să-și 
creeze un ușor avantaj, ob
ținînd la sfirșitul primei re
prize un rezultat favorabil : 
27—24.

Repriza a doua începe 
printr-o serie de coșuri pur- 
tînd semnătura celui mai bun 
jucător de pe teren din în
tregul mec Pavel Gruber, 
care avea să înscrie în aceas
tă repriză mai mult de jumă
tate din coșuri ie echipei sale. 
Impulsionați de aceste co
șuri cît și de galerie, care își 
încurajează frenetic favoriții, 
elevii profesorului “ 
^zilagj’i reuț

Theodor 
să se deta

șeze la un scor care se părea 
că-i scutește de emoții. In min. 
5 al reprizei secunde, acesta 
era deja 35—26.

Urmează cîteva ratări co
pilărești ale petroșăneni lor, 
de care profită oaspeții ca
re. apăsind pe „accelerator**, 
reușesc în min. 38 din nou 
egalarea. Scor 42—12. Desi
gur. aceste sinusoide în jo
cul echipei Știința 
ie remediate cît mai curînd 
posibil.

Tn ultimele două minute, 
ale partidei. jucătorii 
Constantinescu și M 
dăscăliței din echipa 
versitatea sînt eliminați . 
tru cinci greșeli personale.

Cu un plus de luciditate, 
în finalul meciului. Știința 
reușește victoria.

Scor final : 49—15.
A fost un meci de miză. în 

care ambele echipe au ratat 
enorm, 
sfîrșitul 
gistreze 
de fete, 
cînd se 
Cei mai buni realizatori au 
fost P. Gruber (20 puncte) de 
la Știința, respectiv A. Sch
midt (16 puncte).

Au arbitrat bine Corneliu 
Negulescu din București și 
Romul Dan din Deva. Urmă
toarea etapă: Voința Timișoa
ra — Știința.

trebu-

M.
A- 

Uni- 
pen-

determ'mînd ca 
partidei să se î 
acest scor... de : 
Dar, totul e 

termină cu 
buni

i la 
înre- 
meci 
,bine 
bine.

Hie C1LNGI 
corespondent

3Dunimică dimhn ața, la Uasa 
do cultură ,i indicatelor din 
l’« Iroșani, sula dr^linală prac
ticării jocului dc '.di cunoștea 
n mare animație. Aceasta — 
<a urmare n afluenței sporite 
a pasionat ilor jucători dc șah, 
vi iuti la obișnuita lor .întru
nire" săplftmtnnlfl, cît și a nc- 
lipsiților .iilotșliutori" în mate
rie, afloți in ipostaza dc „chi
biți", mai mull sau mai puțin... 
stînjenilori.

Ia cîteva mese, marcate cu 
cele 64 do pătrățele în alb ne
gru (.locul geometric'* al des
fășurării accslnj ager ..joc al 
minții si perspicacității gindi- 
i ii‘‘). i am găsit jncînd și po 
îțîvn dintre membrii secției 
o șah a clubului lini Potro- 
ani. Am slut do vorbă aici cu 
andidntul c’o maestru Iosif 

Lazăr, președintei' comisiei 
dc șah din cadrul C.M.E.F.S, 
Petroșani, și-am aflat aspecte, 
deloc ncinteresante. privind
activitatea șahistâ do perfor
manță din orașul nostru, des
fășurată în cadru] oi hipci sus- 
nminlitc, lucruri pe oare, suc
cint. vom încerca să vi le re
latăm în rîndurile următoare.

Componența lotului echipei 
înglobează, pe lîngă jucătorii 
mai lineri. dc categoria a IlI-a

-,i n II > și < îțiva șa'mștj cu 
performanțe valoroase, obținu
te în competiții dc anvergură. 
Astfel, in echipă activează un 
maestru al sportului. Șerban 
Neamțu, component al lotului

Arad, Petroșani, Timișoara și 
București -- ratînd dc puțin 
.«■'st lucru, fiind învinși în 
etapa n III n de rătre A S.E 
Rin mc.ști echipă «arc, dc alt

eifel, a și obținui dreptul de

Realități si năzuințe
9 9 9

Dc a « menea, el a mai cîștfg--’ 
și crupa în care participase la 
campionatul dc șah prin cores, 
pondență dotat < ii trofeul .Că
luțul do fildeș . organizai de 
C.N.O.P., uimind să joace în 
finala acestei competiții. Ii 
pln< -i simultanele. In cadrul 
iin< i întîlniri pionierești orgii 
niz.itc In cabana Rusii, această 
speranță a șahului petroșă 
noan — și nu numai a lui. 
desigur — a susținut Un simți! 
ton la 10 mese, pe care evident 
l-a cîștigat. Dc remarcat, că la 
vîrsla de numai 14 ani ncim 
pliniți, după un an și jumăta 
late de cînd a început să joacr 
șah, Ioan Mărâșescu a obținui 
deja o notă de categoria I 
Ceea ce. desigur, este edifica 
tor. in sensul perspectivei salo 
dc afirmare...

Dintre șahistelc din echipă 
care nu obținut rezultate bn 
ne amintim po Gabriela Sav- 
cenco (câștigătoarea finalei pc 
tară a concursului șahistic or 
garuzat între licee), Ileana 
Scprodi, Rozalia Pop, Maria 
Rogobctc. t.c dorim succes în 
continuare tuturor șahiștilor 
do la Jiul în activitatea ce îi 
așteaptă în viitorul sezon com- 
potițîonal.

i
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Faza județeană

Foto: S. POP

►

în favoarea gazdelor, 
fiind expediat la vin- 
Tătaru. 2—1 pentru 
într-o partidă pe care, 

după

STEAUA

QEHiBaBSEBBaaaas

ia-

Nicolae LOBONȚ

POȘTA PAGINII

B. STAICU s. bAloi

să 
ma-

al

da. 
la 
să

Sincer să fiu nu

mă 
. _ ne
vedea la București, eu 

să-t

Simbătă. pc stadionul „Ghcn- 
cea" din Capitală, divizionara 
noastră A, Jiul, a susținut cel 
dc-al 10-lea... „val" din progra
mul prccompetițional, în com
pania echipei bucureștcne Stea
ua.

Partida, disputată în ritm a- 
lert. foarte susținut, a plăcut 
în întregime celor cîteva mii de 
spectatori carc-au ținut să-și 
vadă „la lucru". într-Un nicci 
mai dificil, favoriții.

Primul gol al meciului a 
.căzut" în min. 8 — urmare a 
unei faze dc rară spectaculozi
tate (și simplitate, în același 
timp). (roată pc trail cloria Vicii 
— Iordăncscu — Tătarii, fina
lizată cu promptitudine și pre
cizie de ultimul. Ocaziile dc 
a marca se succed, în continu
are. atît la o poartă cit și la 
alta. însă sînt ratate cu „dezin
voltură" Mulțcscu. dc exemplu, 
ratează în această partidă, de 
la numai 8 m, trimițînd balonul 
în brațele portarului llaidu. 
I..i fol. Stoian la o fază r\ cl< 
tă creată de Cotormani, inter
vine cu piciorul in calea unei 
mingi care impunea o lovitură 
magistrală cu.

Egalarea survine dupfi pauză, 
. min. 60. O minge din adinci- 

me, de la Stocker, îl găsește 
demarcat pe Făgaș caro, impe
ls. pătrunde pc centru, prin

tre Negrea și llăhnăgcanu. îl 
„păcălește" pe Coman trimițîn- 
du-i „jucăria" in colțul lung 
și... 1—1.

In min. 70 — după ce Naidin 
'i din nou Stoian și Mulțcscu 
mai risipesc cîteva ocazii bune 

arbitrul Constantin Dinulcs- 
ni acordă cu multă ușurință un 
penalty 
balonul 
elu de 
Steaua, 
după cum mărturiseau 
meci antrenorii echipei bucureș- 
tene, puteau foarte ușor s-o 
■ iștigo și oaspeții. De notat că 
președintele F.R.F., Mircea An- 
gelcscu, s-a declarai foarte 
mulțumit dc evoluția generală 
a echipei «lin Petroșani în... 
cea de-a 10-a partidă a sezonu
lui. singura do altfel pierdută.

Au jmat u>rmntiil< : JIUL: 
Suciu — Georgescu, Georgcvici, 
Stocker. M. Marian (M. Popes
cu) — Libardi, Dodii (Co- 
torniani) — Făgaș. Stoian. Mul-

(eseu, Naidin: STEAUA: llaidu 
(Coman) — Sfitmftreanu, Sma- 
randaclie, IlAlmftgcanu, Negrea 
— Vigu. Savu — Aclenci. Țâ
țâni, Iordăncscu (Ștcfăncscu). 
Năstnsc (Marcu).

Joi. Jiul va juca un nou „a- 
mical" la Sibiu, iar duminica 
viitoare — în „Cupa României", 
la Odorhei. Succes 1

ul im pic dc șah, doi candidați 
de maeștri (Iosif 1^/ăr și 
Carol Droszd), patru jucători 
dc categoria I (ing. Dianu Mi- 
(riefi, Iosif Schmida, Ghcorghc 
Gruber și ing Viorel Diaconu, 
care este ciștigălorul unor con
cursuri internaționale dt 
poziție șahistică, 
prin corespondență 
de specialitate din 
Franța și care, se 
participii în curînd 
reprezentativă a Românit i la 
întîlnirca cu naționala R.S.S. 
Moldovenească).

Echipa de șah Jiul a partici
pat la meciurile de calificare 
pentru categoria B — desfă
șurate, sistem eliminatoriu, ia

com- 
organizatc 
de reviste 
Olanda și 
pare, va 
cu echipa

activa în această «alegoric. 
.Anul acesta, șahiștii pr-troșă- 
ncni sînt Iiotăiîți însă sâ rea
lizeze arest mai Vechi dezide
rat al lor. In perspectivă, ei 
niaj vizează, dc asemenea, și 
ocuparea unor locuri fruntașe 
in campionatul județean la 
juniori și junioare.

La juniori, loan Mărășcscu. 
'lev în clasa a Vil-a a Școlii 
generale nr. 5 Petroșani, se 
parc că nu prea are adver
sari care să-j c’ea o replică de 
valoare, cit dc cît apropiată 
nivelului acestuia. La meciu
rile dc calificare a echipei, a- 
rest jucător și-a adus o marc 
contribuție, obținînd numai 
victorii în înlîlnirilc disputate.

• -Unii comentatori au denumit Olimpiada Niponă. 
Olimpiada surprizelor. Și n-au exagerat. Victoria spaniolului 
Ochoa sau medalia «le aur obținută dc polonezi la tram
bulina marc, au fost adevărate lovituri. Singura lovitură pe 
care le-am «lat-o noi schiorilor din lumea întreagă a fost lo
tul 20 ocupat de Virgil Brenci la slalom. Se parc că pentru 
un moment au înlemnit cu toții. E drept că am avut și ceva 
noroi, dar nc-am și pregătit temeinic" (Radu Dumitru, in 
„Luceafărul" nr. 8) ® .lean Moromcte, căpitanul echipei de
rugbi a Științei Petroșani, c de părere că „începutul marii 
ofensive dc primăvară depinde de meciul dc la Iași : dacă 
toți ne vom dărui total luptei și ne vom lua revanșa. în 
continuare nimeni nu ne va sta in cale..." Foarte elocvent !

® Antrenorul fotbaliștilor juniori «ic la Știința, Iosil Echer, 
ne-a spus că privește cu mare optimism returul campiona
tului național sporind in afirmarea concludentă a elevilor 
săi. Q Există in formația Paringul Lonca un fotbalist cu 
certe'calități : David. Care să fie explicația faptului că nici 
lin „ochi versat" nu l-a observat, încă, pentru o eventuală 
promovare : c prea in virstă (!) sau iși neglijează conduita 
sportivă in afara terenului ? Cu o săptămină și ceva in 
urmă. Al. Georgescu (Jiul) a împlinit 31 «le ani. La mai 
mare ! @ Și-au reluat antrenamentele și handbaliștii dc
la Știința Petroșani. E firesc. Ii așteaptă un retur... „ca-n 
basme". (Ș Știați că Aurel Costinaș. cel mai bun schior din 
Valea Jiului, este și Un talentat fotbalist in echipa de juni
ori a Științei Petroșani? © U.T.A. l-a luat dc la Deva (deo
camdată, fără dezlegare) pe Szabados, talentat fotbalist al e- 
cliipci locale „Mureșul", titular al „naționalei" de juniori. Nu 
știu ce mă face să cred că dacă Jiu| l-ar fi solicitat, „luptele dc 
culise" actuale n-ar mai fi avut loc. Și-un atacant cu certe 
perspective, lingă Mulțescu. parcă i-ar fi fost necesar Jiului... 
® Polc despre Răducanu : „E un portar spectaculos. F.C. 
Santos are nevoie de un jucător ca el 1“ ® A.S. Ponomarev,
antrenorul reprezentativei de fotbal a Uniunii Sovietice, 
despre meciurile România — Ungaria : „Un rezultat strîns 
la Budapesta ar însenina o șansă in plus pentru români. 
Cred că aceștia vor ști să tragă toate avantajele Pc care, 
in situația lor. le oferă faptul primul meci în de
plasare".

Olimpiada de iarnă a elevilor
Un numeros public — format 

din studenți, turiști și părinți’ 
elevilor — a asistat, dumini

că. la concursurile de fond și 
slalom uriaș din cadru) celei 
c’e-a II-a ediții a „Olimpiadei 
de iarnă a elevilor".

Condițiile de concurs create 
de către comisia de organizare, 
formată din activiști ai comitetu
lui municipal U.T.C. .și mem
brii comisiei județene de schi, 
au permis desfășurarea con
cursului în cele mai bune con- 
dițiuni. întrunind aprecieri u- 
nanime atît din partea concu- 
renților cît și a celor prezenți 
la comoetiții.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : FOND 3 KM — FE
TE : 1. Iuliana Schicht (Liceul 
Lupeni); 2’. Ildico With (Liceu) 
Vulcan; 3. Mariana Savu (Școa
la generală nr. 2 Lupeni); 
FOND 5 KM — BĂIEȚI : 1. Va
ier Mircea (Liceul industrial); 2. 
Ștefan Szitas (Grupul școlar 
minier Petroșani); 3. Nicolae

Cristian Rădescu (Liceul indus
trial): SLALOM URIAȘ — FE
TE : 1. Gabriela Leib (Școala 
generală nr. 4 Petroșani) ; 2. 
Viorica llupca* (Școala generală 
nr. 4 Petroșani); 3. Vergilia Co
man (Școala generală nr. 1 Pe
troșani) : SLALOM URIAȘ — 
BĂIEȚI : 1. Zoltan Toth (Lice

ul industrial): 2. .Aurel Costinaș 
(Grupul școlar minier Petro
șani) ; 3. Andor Balint (Școala 
generală nr. 4 Petroșani).

Paralel cu acest concurs, s-a 
desfășurat si un alt concurs, 
demonstrativ, rezervat elevilor 

Școala sportivă

lată rezultatele înregistrate : 
SLALOM URIAȘ — BĂIEȚI : 
Francîsc Nemeș; 2. Adrian Coșe- 
reanu; 3. Emil Safta; SLALOM 
URIAȘ — FETE : 1. Eniche Pe
ter : 2. Dorina Pop ; 3. Ileana 
Vladislav.

Cîștigătorilor acestei competi
ții le-au fost oferite medalii, 
diplome și premii în obiecte.

Jacob IMLING

Ștefan Bellenyessi, 
Liceul industrial minier Pe 
troșani. Ia „finișul" probi 
de slalom uriaș.

ȘAH Campionii Lupeniului
Întrecerea pentru desemna 

rea campionului la individual 
•— seniori, ediția 1971—1972, in 
faza șa i spre zecimii de finală, a 
început, la Lupeni, în data dc 
20 decembrie 1971 și s-a înche

iat cu victoria tânărului inginer 
C'saba Bodo dc la A.S. Minerul 
Lupeni.

Dc menționat că în această 
fază s-au întrecut un număr 
dc 12 șahiști și fiecare dintre

LUPTE
LIBERE

cu- 
cam-

Clujul a găzduit — de 
rînd — prima etapă a 
pionalului diviziei școlare la 
lupte libere. După cum se 
știe. ( această competiție an
grenează. înlr-o formulă or
ganizată. secțiile de iupte de 
pe lingă toate școlile sporti
ve din țară.

Conform programului sta
bilit de forul de specialitate, 
in prima etapă s-au întilnit 
cei mai talentați sportivi a- 
parținînd școlilor sportive 
din orașele Deva. Petroșani 
și Cluj.

După deschiderea festivă, 
care a coincis și cu inaugura
rea primei etape a campio
natului diviziei A la lupte 
greco-romane. s-a disputat 
prima întîlnire dintre luptă
torii de la Școala sportiva 
Petroșani și Școala sportivă

Deva. Comportindu-se exce
lent. elevii profesorului 
Gheorghe Pop au tranșat 
victoria în favoarea lor. cu 
scorni general de 22—18.

După o pauză foarte scur
tă. luptătorii petroșăneni sînt 
chemați din nou la întrece
re dar. de data aceasta, a- 
vind ca adversari pe luptă
torii din. localitate. Resimțind 
efortul după prima confrun
tare. aceasta pe de o parte, 
precum și cîteva decizii care 
au favorizat pe luptătorii lo
calnici. gazdele obțin victo
ria cu 22—14.

Reîntors de la această com
petiție, prof. Gheorghe Pop 
ne-a declarat că -In ciuda 
eșecului suferit din partea 
luptătorilor clujeni, compor- 
tare.i elevilor petroșăneni a 
satisfăcut și sper ca la yti; 
toarele ’.onfruntări să obțină 
rezultate .și mai bune'.

S-au evidențiat Ion Șerban. 
Ion Polan. Dorel Tămaș, Re
mus Boda, Ion Dure .și Ște
fan Konya.

eî a avut de susținut nu mai 
puțin dc 11 partide intr-un in
terval de timp de 30 de zile, 
lată clasamentul primilor șapte 
jucători i 1) Csaba Bodo, 8 *.’» 
puncte; 2) loan Galamboș 8 
puncte; 3) Ghcorghc Cotorogea 
7 1 2 puncte; 4) Ștefan Csalo- 
vici; 5) Iuliu Peter: 6) Ghcorghc 
Morariu: 7) Petre Ciulavu, fie
care cu cîte Șase puncte.

Prin organizarea acestui con
curs, un număr de trei jucători 
(Bodo, Galamboș și Iuliu Peter) 
au urcat de la categoria a treia 
de clasificare la categoria a 
doua, șase jucători și-au confir
mat categoria a doua și trei ca
tegoria

In zilele de 13 și 16 februarie 
1972 a avut loc și etapa pe 
oraș în cadru) optimilor dc fi
nală ale campionatului R.S.R. 
pe echipe mixte, unde s-au în
trecut echipele Minerul și Pre
paratorul.

După victoria minerilor din 
prima etapă cu 4' j la 2*/?, in 
cea de-a doua întîlnire. rezul
tatul de egalitate (3>/i la 3',;) nu 
a făcut altceva dccît să demons
treze progresul jucătorilor dc la 
Preparatorul și calificarea pen
tru etapa superioară a șahiștilor 
mineri.

Mihai Bucos, rugbistul Ști
inței, în virstă dc numai 21 de 
ani, a intrat în „arena" spor
tului bărbăției abia în vara 
lui '68. In toamna lui ’71 era 
deja în „națională".

— De ce, atît de tîrziu ?
— Pentru că niciodată 

nu-mi dorisem, pină în acea 
vară, a lui 1968, să practic 
rugbiul. Iubeam prea mult 
fotbalul și visam să ajung ci
neva...

— Aveai șanse să- 
visul realizat?

— Cred că da. La 12 ani 
am debutat în echipa de co
pii a Rulmentului. Eram nc 
bun după mingea rotundă 
Apoi timp dc aproape 6 ani an 
trăit efectiv pentru fotbal. La 
16-17 ani am jucat și in di
vizia B și toată lumea îmi 
pronostica un viitor strălucit. 
Devenisem un atacant dc te
mut în județ. Marcam și 3-4 
goluri de meci.

— Schimbarea „de poziț 
înd s-a produs ?

— In clasa a N-a. la liceu. 
Tot ocupindu-mă de fotbal, 
am uitat... de școală și am 
pierdut anul. Fratele meu mai 
marc, rugbist la Rulmentul, 
m-a luat cam tare și m-a o- 
bligat să mă las de fotbal pi
nă ce-ini termin școala...

— Ai acceptat ?
— Nu prea, dar in cele din 

urmă, știindu-mă ahtiat după 
sport, mi-a propus o soluție 
de compromis: practicarea 
rugbiului sub atenta sa supra
veghere.
prea-mi convenea și se pă
rea că nu voi avea de 
ales intre fotbal și... nimic, 
răinînînd, din păcate la cea 
dc-a doua variantă.

— In cele din urmă, rugbiul 
le-a adoptat.

— lntimplător. In august 
1968, băieții de la Rulmentul 
au plecat in cantonament la 
Ciinpulung. Mă dusesem și eu 
cu ei să mă odihnesc. Intr-o 
bună zi, antrenorul Mircea 
Puiu ipi-a pus un tricou in 
mină, rugindu-mă să țin locul 
unui elev de-a| său, care fu
sese rechemat în Bîrlad . «le 
urgență. Vrînd nevrînd am 
acceptat...

— Cînd a urmat debutul 
oficial ?

— La puțin timp. In pri
ma etapă a campionatului 

Rulmentul a jucat la

4

București cu Gloria și. în re
priza a 11-a. postul de fun
daș mi-a fost încredințat mie.

— Nu regretai fqtbalul ?
— In oarecare măsură, «' 

Mă bucuram totuși că. 
rugbi fiind, au început 
scrie ziarele despre mine.

— La Petroșani ai venit 
după cîte știu de la Dinamo.

— Intr-adevăr. In august, 
deci tot în august, dar în 1970, 
Titi lonescu m-a văzut in
tr-un joc cu o echipă france
ză. După meci, reputatul an
trenor, m-a chemat să 
înștiințeze că in curînd 
vom 
urmind să-i devin elev. 
Transferul a mai fost întîr- 
ziat din motive .familiale", 
dar din iarna lui '71 am pă
răsit lotul nlb-roșilor. Timp 
de 4 etape am făcut „tușa", 
apoi am debutat, la noua mea 
echipă intr-un joc de cam
pionat cu... Politehnica Iași. 
Au ciștigat atunci, ai noștri, 
cu 6-3. Am jucat 74 de mi
nute dar. apoi, fiind acciden
tat, ni-au inlocuit cu interna
ționalul Dăiciulescu.

— Și în toamna lui '71. 
tăte la Petroșani...

— Deși, inițial, doream 
plec nu la munte, ci la... i 
re. Am și dat admitere la 
Constanța la .pedagogic". Am

ratat de puțin promovarea. In 
această perioadă l-am în
tilnit pe antrenorul Radules
cu. Era cu băieții de la Știin
ța la Techirghiol. In prezența 
fratelui meu, am început tra
tativele pentru un eventual 
transfer la Petroșani.

— Transfer, care spre bu 
curm noastră, s-a realizat.

— Da. dar debutul, a in- 
tirziat, cel de-al treilea debut 
in divizia tot cu 4 etape 
Apoi, după reușita la admi 
tere. am evoluat pentru pri
ma oară și in XV-le petroșă 
nean. la București, cu... Glo 
ria. Rezultatul — 15—0 pen 
tru noi.

— Următorul debut ?
— Cel în națională. In 

toamna trecută, cu Polonia, 
pe Giulești. Am și marcat a- 
tunci 7 puncte.

— Mihai Bucos, crezi că ai 
defecte ?

— E firesc. Sint foarte tînăr 
și cum perfecționarea e a- 
proapc intangibilă...

— Dar calități ?
— Cred că ceea cc trebuie 

să mă bucure este faptul că 
sint extrem de ambițios. As 
vrea să fiu un Vilpreux 
României. Muncesc mult 
caut să-mj însușesc tot ce am 
văzut în marele rugbi fran
cez. Acolo, acest sport, c ri
dicat la rang de artă.

— Eșecurile te descurajea
ză ?

— Dimpotrivă, mă îndîr- 
jesc.

— Ce ar trebui să fie rug- 
biul modern ?

— Ceva în genul fotbalului 
practicat de Dobrin !

— Atîta tot?
— Să îndrăznească cineva 

să-și dorească mai mult.
— Dar ce ar însemna asta 0
— Tribune arhipline și la 

rugbi. Ca în Franța sau poa
te și mai și...

1L1E COANDRAȘ, UR1CANI : Am primit „corespon
dențele" de Ia dv. despre o întrecere handbalistică disputată 
la Lupeni și despre un .amical" al Minerului Uricani. Infor
mațiile nu și-au găsit locul în ziar, datorită propriilor lor 
deficiențe : incomplete — nu specificați scorurile, evitați e- 
xemplele.

Cu altă ocazie aveți mai multă grijă de... amănuntele con
crete și faceți în așa fel ca informațiile să ne parvină o- 
pcraliv,

e PETRU C1ULAVU, LUPENI : ScrtSoarea dv. în care 
nc informați, pe larg, despre întrecerile șahistice disputate 
în ultimul timp la Lupeni. are același conținut cu o altă 
.corespondență" (primită din partea colaboratorului nostru, 
Stuicu Băloi) cure. insă, no a sosit mult mai înainte la re
dacție. Așa că. deși completă, „informarea" dv. n-a putut 
să vadă lumina tiparului. Rețineți, pentru început, 
mandarea făcută corespondentului nostru din Uricani, 
trimite cil mai operativ informațiile.

corespondenților 
noștri sportivi !
Au început (sau vor începe) 

pregătirile formațiilor angrena
te în campionatele județene ș» 
municipale. Așteptăm primele 
«Iv. relatări complete (lot, decla
rații ale antrenorilor, rezulta
tele meciurilor amicale). Invi
tăm. pe uceustă calc, corespon
denții sportivi ai ziarului, din 
localitățile Pctrila, \ ulcan. A- 
ninoasa, Uricani și Lupeni să 
treacă, intr-una din zilele vi
itoare, pe la redacție pentru 
unele comunicări.
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r'nd numai ro prilejul uno: 
dințr, ri intcrvrnțî: pc 1 
cStia pricjpi.i'ii, d

In nm pe rare membru h< 
rllur orcnnirtițiilor dc Iwi ■ ■:> 
r liazâ eu ce) îa cauză l 

ordine de idei este i 
î n devenit n practică cu- 

Tcnln a nisltor nrcaTnratu dc 
partid de a cere comanisGlor 
«ă raporteze periodic dc IHul 
• tun iși îndeplinesc sarcinile. 
Actustâ metodă de control iși 
vădește eficacitatea, are o po
lemică rezonantă în eunptUnțB 
omului atunci cînd sarrinTie In- 
crcdinlnie sint realmente con
trele cind controlul ne irme nu 
<lv spre a r-ansUits n iodt 
4pl nirea lor după expirare, ci 
mcnuluj stabilit, ci prexonviv. 
5X’ parcurs, astfel o omul să 
.poată lua măsurile dc rigoare 
■spre a-și îndeplini sarcinile în
credințate în bune condîțiUni 
4 în timpul stabilii.

In numeroase organizații dc 
partid s-a înoelățenit. pe bună 
dtrptuie convingerea după care 
atitudinea Lață de muncă, e- 
xcmpluJ personal. înaintat, con- 
«tituie primele referințe în car
tea de • - a comunistului și. 
pe-.- vi catr temei, nu tre
buie așteptată cu brațele înci’u- 
•rișalc ocazia, prilejul pentru a- 
Urmarea lor. flecare zi oferind 
organizației în întregul ei ca 
și fiecărui membru de part’d 
rimp prielnic pentru a desfă
șura o activitate dc vțrf.

Inlâ în monta si viata dc zi 
cu ri a unor colectivități, a u- 
aor oameni apar evenimente ne
prevăzute. care se cer recepțio
nate cu sensibilitatea unui seis
mograf : fiind ..pe fază" 
rile organizat iilor de bază nu 
*e limiieazA la a

apoi 
a rț icneai 
oergioe.
ni i un fel de tergiversări : fără 
a sc recurge la cine știe ce for
malități. membrii de partid sint 
repartizați in locurile cele mai 
«rele spre a redresa cit mai 
trabnic cu putință activitatea 
dintr-un lot sau altui de mun-

la a- 
de a-

r;i'

birou-

_ le consemna 
inventaria spre a le decanta 

cu prilejul unor ședințe, ci 
ă prin inlervențiî 
pe loc, operativ, fără 

n fel do tergivt

e-

ră. sint stimulați să ndopte o 
poziție ntransipcnlă față dc 
iw«.itmuurile o? «pir Sc t ri«xirĂ 
o puternică opinie de masă, 
nomhsrtivfi împotriva spucfttmn- 
lc»r cnre oflnc prejudicii mate
riale șj morale colectivului. Ri- 
sipa de materii prime și <lc ma
lt riale. proasta lor gospodărire, 
abaterile dc la disciplina nuan- 

s. de producție, rabatul 
oabUitea prodacțM'i. cheltuieli
le necTcmom’coație. ncfolosirea 
integrală a utilajelor și instola- 
ț,iilor ca și a timpului de mun
cit. i 
âeriri;
lea w1

cu ite In fruntea tuturor 
dc a-ș; vedea «1 re- 

’ua ps*»pr:.a activitate In ra
port cu aa.cinîlc. tu exigente
le ce se pun în documentele de 
partid care apar Intre timp și 
uAre sinteli.’o.i/ă și dezvoltă cx- 
pericnln noastră pc frontul oon- 
■1 u liri anrietiții soriaJistc 
iHii’:!..Porul dezvoltate (scriind 
aceste rinduri mă glndcsc la 
.douinu niclc dm iulie . L. Ple
nara Ut' .il P.C.R. din 2—3 no
iembrie 3^71. Li k'gî'e au
apărut. Li , i.nfcrinla cu iad re-

■numii lor. Fări a »ti 
con<r' ’ lele unor dcfirii 
re mal apm — și care 
Lormni pui me sau dc n 
scamă — pornind dc 
eriu) însemnărilor dc f 

pfturilor cc se mal t 
muncii organizațiilor 
astfel ca ele să-și 
aț <î i n 1 crnâ In to n să 

pune sfi mai reflecți 
pr,i unui singur as|M? 
încă nuraernase carur 
dezbaterea în birourile 
națiilor dc bază sau în

SC 
lift

a

muncii. statornicirea 
a oamc-

neglijența, incompetența. lc de iromdurere din unitățile lele de pn ii id a unor probleme
iile păgubitoare ca șl mi d i Mc re a avui loc r.ikslr <M-e interesantă un grup larg
die aspecte primesc o rc- trecute),

situațiile însă, condi-
dc oameni . se faee încă parcă

necruUitoarc In astfel dc In toa te înlr-un cc rc icslrîns. cu ..ușile
[ii țși ek* nu lirebuicsc câu- ția c’c r;îj’f'itr nic, esențială a suc închise". în felul onesta ajun-
■ii Jupa, sînt destul dc fflEc- nesului. o c onstituie pcrmancn- gîndu-M? < ,i nu dc puțin'' ori

iDcĂ). comuniși ii dovedest tiziirca di aloguluț viu dintre cel vizați direct să aDe despre
lîtate, suplețe. îngoniozMn- membriii dc partid, ceilalți oa- holârîrile adoptate nu ..dc la

tatr o 
voal o 
mobili
Ic. pun în mișcate L-.--i.’e *• 
decvate din arsenalul mijloace
lor muncii politice dc masă. 
Fără a sc crampona de „terme
nul scadent* de apariție, gaze- 
la de perete, oca satirică inter- 
‘ ac pe loc. Ia atitudine.

Agitatorii — rvul ;• 'liric 
.11 organizației de partid. forța 
ej de șoc — sînt, de asemenea, 
pe fază cînd apare o inițiativă 
și ea se ocne încurajata. îmbră
țișată și extinsă pe loc, cînd sc 
obține un record al productivi
tății muncii sau o diminuare 
substanțială a costurilor ; creș
te forța dp atracție a exemplu
lui pozitiv atunci cînd el este 
reperat si înfățișat operativ 
fără a fi lăsat în anonimat pînă 
la prima adunare generală...

Dar cîte alte activități și ac
țiuni nu pot fi întreprinse pen
tru ca viața organizației de 
partid, activitatea fiecărui co
munist să pulseze continuu, fă
ră momente de răgaz ! O con
diție a reușitei, a permanentu
lui dinamism al muncii de par
tid — așa cum au opinîat nu
meroși interlocutori — o con
stituie împletirea, armonizarea 
rezolvării sarcinilor curente, de 
moment cu viziunea clară, în 
perspectivă asupra sarcinilor ce 
prefigurează pentru o perioadă 
mai îndelungată de timp. Este 
vorba în aoest caz de capacita
tea organizației de a se situa

nsnnî ai 
metodei de consultare 
ni lor. dc confruntare n «iuțe
li Hor și opiniilor lor. pentru 
găsirea celor mni bune soluții dc 
iM'rfecționnrc a activității dc Vi
ilor. Bine procedează acele bi
rouri ale organizațiilor de bază 
și comitete de partid care. în 
interesul dț a stabili soluțiile 
optime de inuncă, antrenează 
adrcle cele niai competente, cu 

experiența cea mai bogată, rc-
•••'piivc la nou. la , ’ <b.»■,< 

tea unor studii privind m >dali- 
lălile de soluționare a streini
lor majore din fata colecîivelor 
de muncă. Și cînd astfel de 
studii sint înfățișate în două- 
trel variante spre a fi aleasă 
cea optimă cîștigul este și mai 
mare, posibilitatea dc a du 
greș este redusă : apare și spi
ritul de competitivi late pc tâ- 
rimul competenței, inventivită
ții în explorarea noului .și de 
aici toată lumea nu are decît 
de ciștigat.

Firește sînt numeroase, chiar 
infinite, aspectele pe care le 
îmbracă activitatea organizați
ilor de partid în procesul ne
întrerupt de perfecționare a

sxirsu* și imcdial ci prin inter
mediari și uneori cu în’îrzicre. 
Cît dc instinctive, dc educative 
și cu ce foloase practice se jx>t 
salva acele analize în birouri
le organizațiilor dc bază sau 
plenarele comitetelor dc partid 
caro au loc cu o audiență mai 
largă, în mijlocul unor colecti
ve dc muncă ..pe viu*, la locul 
dc muncă al acestora, acolo un
de pot fi confruntate cel mai 
bine, din sursa cea mai direc
tă, experiența dubîndilă, nea
junsurile și obstacolele ce se 
cer înlăturate, acolo unde sem
nalarea defecțiunilor ponte fi 
însoțită prin măsuri adoptate 
pe loc. operativ, cu responsabi
lități nominale, pentru remedi
erea lor.

Fără îndoială însemnările dc 
față nu epuizează nici pc de
parte subiectul exprimat prin 
titlul articolului. Ele ar putea 
constitui doar un punct de por- 

de repaus, eu reflecții res
ponsabile, temeinice pentru u- 
nul din punctele aflate la or
dinea zilei pe agenda de lucru 
a oricăreia din organizațiile 
noastre de partid.
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PITROȘANI. L.i oi.i IX. in 
sala mică - MASA ROII N- 
DA : Rolul in.usinilni in pioc 
sul educativ al salnrinților. 
sala de lectură, la ora 18,30 
Scară dc poezie patriotică.

In

> ( IUBI Rl. 4nin*^M. 
ora 18. în sala de spectacole 
program prezentat de formația 
de muzică ușoară; Petrila. La 
ora IR — Audiție muzicală:

FBLM

1.

• PI IHOȘAN1
iembrie: Saltul; Republica :
l ampa lui Aladin; 1 ONEA — 
Minerul: Esop; VULCAN : Rit-

WMbWc; LI’PI NI 
■•rect': Iovnitrii puternică; 
/ CjMAnelr ■ mi hune.

TeLeFoAnI(&

♦ Pompierii militari Pe
troșani »»8, 1150; Serviciul 
dc urgențe Petroșani — 
1.113; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul corner* ial 
dr stal — 1220. interior 42.

Pentru anunțarea șt reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1651.

0 nouă stație 
de parcare auto

In scopul îmbunătățirii cit - 
< nkițiri rutiere și pictonal* pc 
str. Coasta, care duce spre tir- 
gttl do vite din Petroșani. s< r- 
viciul dc gospodărie, din ca
drul consiliului popular mu
nicipal. execută în prezent 
lucrări dc modernizare pe o 
distanță dc 120 metri și o sta
ție dc parcare auto situată 
lingă lacul de agrement.

Prin construirea acestui 1 - 
bioc-tiv ele importanță utilita
ră, se rezolvă problema sta
ționării mașinilor, care, rfec- 
tuînd annmite transporturi dc 
mărfuri și persoane, pot par
co în apropierea bazei navo- 
modeliștilor fără să mai 
parcurgă artera principală 
a orașului.

PROt.RțMIL I: 6.CC M«-i- 
zi«.i și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Atlas cultural; 10,00 
Buleon dc știri; 10.05 Cintecc 
și jocuri populare: 10.30 Start 
1a intersecție; 11.00 Buletin de 
Știri; 11.05 Mtizîii 115 •■>..!, 11.30 
Corul \n>.imbhtlui ,.l>>ina'‘ al 
Vm.i-.rt; 12.00 Discul zilei; 
12.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13XO 
Radiojurnal; 1.3.30 Melodii dc 
ion ’-t dc azi; 14,40 Mdb&i 
populare; 15.00 Buletin dc știri. 
15.05 Din di..... ile lui Mari*.
I .tnza; 15.<0 Pagini din muzica 
dc esiradâ; 16,00 Radiojurnal; 
16.35 Cînțcccle noanre; 17.C0 
Antena tineretului; 17.30 Muzi
că populară; 17.45 Mii/h.i 11- 
țnară de pretutindeni; 18,00 O- 
rcle scrii; 20,05 7zcc melodii 
preferate: 20.40 Cinu Maria I â- 
lÂrcțtt; 2LOC Revista șlagărelor; 
22.00 R.idiojitrn.il; 22.30 Con
ceit de scară; 22.55 Moment poe- 
tic; 23.00 < .oncen dc «cară (con
tinuare); 24X10 Buletin de știri; 
OjC3 -6X0 Estrada nocturnă.

ia), \alra Din.u.i ((jcogijitrt; 
IC.00 Cnrs tic limba rusă. Lecția 
a 5 n; 10. V' ( aminul (reluare); 
11.10 Him -id i1 -■ 
chiști și im < line" (IV — rrhta- 
re); 12.05 Telejurnal; I6.3C— 
17X0 ( nr. dc limba franceză. 
Ixscția a 4-a — reluare; 17,30 
Dtsiliulcrca emisiunii de dopa 
amiază; 17,35 Cum vorbim: 
17.55 |> la Alfa la Omega - 
cn< i< lopedie pentru elevi; 18,20 
Sub cînnul neobișnuitului. Odiii 
Im Rorg. Un ciclist <s'enrric. 
Ra’iiil culmilor; 18.45 Solrcțnmi 
dm spccr-acohil cu opera ..Marca 
in -inge" prezentat de ansamblul 
Opera ..PhibadsT din Phrnian 
cu prilejul iunicului întreprins 
in țara noastră. Soliști : Kimki 
\ an - an istă emerită, Riu lang 
Olt. I n Oivng Kio; 19.10 Ira- 
gcrca de amortizare ADAS: 
19.20 1 001 de «n : Povestea 
lui Rttnxajs; 19.30 lelej'imal; 
20X0 Scara de teatru : ..Trei 
Itencratii'' dc lucia Demctriu-; 
22.C0 Prim plan ; Alexandru 
Ciucurencu; 22.30 24 de orc"

i

S

8

9,CO Deschiderea emisiunii 
dimineață- Telex; 9,05 TcJc- 
țcoală. Pirghia. Scripeții. (Fizi-

tare

dc

ieri, temperatura maximă la 
Petroșani a lo-.t dc pin» 7 grade, 
iar la Paring de plus 2 grade. 
Minima in aer a oscilat între 
plus 2 grade și minus 2 grade.

Pentru următoarele 24 de orei 
Vreme în general închisa ți u- 
meda. Vor cădea precipitații sub 
formă dc burniță și ploaie. Vînt 
slab din sectorul sudic.
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Cum formați viitorii 
special ori ?

(Urmare dm pag. I)

se recurge încă, pe alocuri, la acri
: de .c:c;diza.re“ (înțdegind, în- 

jhs’. prin aceasta, doîr obligarea 
<lc către dirigmți a e'.erîlor să c.tsn- 
perc bilete *) atît de... demomliza-nă 
și — să nu ne sperie cuvinud — 
uocsză, „mobilizare" nedistincfs, a- 
iceafi vricind. indiferent de genul 
spectacolului ? Cum se împacă a- 
ceasiă ..procedură" cu datoria con- 
îhicerîlor crier două școJL a orga
nizației pionierilor, a organizatei 
U.T.CL. a întregilor colective de ca
dre didactice de a stimula imere- 
«.ul tineretului s-colar pentru cultură, 
pentru arta elevata ? Cum vor 
reuși acești elevi, care au venit 
într-o sală de spectacole „pentru că 
*tșa ni s-a spus de la școală" (după 
«■■im ne vorbea un prichindel, care 
a-avea mai mult dc 7 ani) să a- 
ptngă la... emoție și vibrație artis
tică. cînd in final se uită întrebă
tori, unii la ceilalți, și nu se du
miresc... ce-au greșit de sînt astfel 
pedepsiți ?

Eram în primul „antract" cînd 
ne puneam astfel dc întrebări și pri
veam cu lui zimbe: sec. forțat. ..ma
sa" -de elevi dezlănțuiți în hol,

zbenguindu-se, imbrinciudu-sc. ..pă
unind" ,.ca--i curtea școlii, in re- 
creapi" țdupâ cum afirma un pă
rinte. adus probabil cu rugăminți 
de acasăț. urlind. dcsghioi.ind se
mințe pe lungile fotolii vransturma
te in saltele de gimnastică...

Cum e posibil — ne întrebam — 
ca nici un cadru didactic din cele 
două mari școli generalr ale Pe- 
troșaniulu- să rtu-și însoțească elevii 
la spectacol, dacă nu pentru a-i 
pune :n temă asupra piesei, măcar 
pentru a le stăvili „elanul" și a-i 
învăța care e comportarea demna 
impusă în atari situații l Să 1 ie vor
ba doar de niște ..copii ștrengari" 
(vede-i-aș mari ! — cum scria Coș- 
buc) .- Nu. Poate, mai degrabă, ..o 
adunătură de tatari" ! Exduzînd 
gluma. încheiem tot cu o între
bare (cărcta-i așteptăm și răspunsul) : 
Cum tâ ocupați, tovarăși profesori 
de la școlile generale nr. 5 fi nr. 6 
din Petroșani de formarea viitori
lor spectatori ?

Cit n-am da să credem că nu din 
elevi ca cri pc care i-am văzut du
minică în sala teatrului din locali
tate vor crește consumatorii marii 
arte a viitorului!

( I IU l 1, \RE l N ÎNCEPI T... 
IAR DACA legile logicii iși 
păstrează valabilitatea și în 
materie de cercuri, categoric, 
trebuie să aibă și un sfîrșii. 
Cu puțina noastră pricepere, și 
cu tot atît de puțina judecată 
(sprijinită pe o modestă expe
riență in ale cercurilor), mai a- 
dâugăm la cugetarea de mai 
sus că ea e de două ori valabi
lă atunci cînd în cauză este 
vorba de un cerc... vicios.

Cu ani în urmă, ajungînd 
pc la noi, la ordinea zilei, pre 
blema divei-sificării activității 
duhurilor, au luat ființă în ca
dru] acestora, mai multe 
cercuri. Unu] dintre ele — cel 
de dactilografie — a cunoscut 
de la început o atracție apar
te. numeroase tinere exprimin- 
dii-și dorința de a-J frecventa. 
Pasiune? Nu credem! Interes 
materia) ? Poate ’ Sau. mai de- 
Erabă... In acest caz, ne între
băm (astăzi, cînd ttnețe lucruri 
ne apar mai limpezi) dacă An 
mijlocul cercului" s-a aflat in
teresul. oare de partea cui era 
acesta ? Și. în jurul lui, cine s-a 
învîrtii mai mult pe raza ima
ginarului cerc, rămînînd întot
deauna la suficientă distanță 
de interes, alife] îneît să nu se 
dea de gol ? Cursantele ? Sau. 
poate, clubul ?

La sfîrșitul anului trecut am 
primit de la Lupeni. o scrisoa
re. Semnală de mai multe 
cursante ale cercului de dacti
lografie, ne-a atras atenția din 
capul locului un amănunt izbi
tor : scrisoarea nu era întocmi
tă la mașina de scris, așa cum 
s-ar fi cuvenit din partea unor

cursantc conștiincioase, cărora 
le-am fi scuzat, oricum, în
dreptățită mîndrie de a comu
nica cu lumea prin intermediul 
unui mijloc din cale-afară de 
modern. Nu, scrisoarea era scri
să dc mină. Cauza este lesne 
de înțeles: cursantele cercului 
de dactilografie nu cunosc dac- 
lilografia.

Se pare că pentru aceas
tă bizară situație nu sînt de vi
nă numai cursantele. In schim
bul taxei lunare achitate cu

jtă și altele ? Fără pretenția de 
a avea ultimul cuvînt, socotim 
că un cerc de dactilografie es
te menit să atragă în primul 
rind salariate ale unor unități 
economice sau instituții (conta
bile, calculatoare, economiste) 
care doresc să-și însușească o 
deprindere în plus, dar nici
decum să atragă nesalariatc care 
doresc să obțină un anumit a- 
lestat. In această situație, dacă 
cercul are o utilitate limitat.', 
atît clubuluj cit și actualelor

(Urmare din pag. 1)

INTERES?
conștiinciozitate (50 lei pe lu
nă) clubul avea datoria de a 
le învăța (cu excepția cazurilor 
antitalcnt), datorie care, după 
toate probabilitățile, nu a de
pășit stadiul interesului pres
tigioasei instituții de cultură de 
a încasa taxe, de a realiza ve
nituri.

Pentru a nu mai lungi vorba, 
la data cînd am primit scrisoa
rea (anul trecut) o întrebare 
se contura cu claritate: se 
poate, oare, vorbi de utilitatea 
unui asemenea cerc, într-un o- 
raș unde absolventele nici nu 
dispun de posibilitatea de a 
practica dactilografia ca mese
rie, și nici nu le vedem con- 
tinuîndu-și pasiunea în familie, 
așa cum ar face bunăoară, ab
solventele unor cercuri de artă 
culinară, croitorie, estetica ame
najării locuințelor, bortiuultu-

cursante nu le rămîne decît 
să-și recunoască fiecare greșelile 

-(clubul, cele dc orientare, iar 
cursantele cele de interes, sau 
invers) și să pună cu toții u- 
mârul, acum în ceasul din ur
mă, pentru închiderea unui 
cerc vicios.

O A IJOUA SCRISOARE PE 
ACEEAȘI TEMA, a adus din nou 
în actualitate această problemă. 
Pe lingă concluziile înșiruite mai 
sus, pe marginea utilității limi
tate a unui cerc de dactilogra- 
fie, Qea de a doua scrisoare 
(întocmită ca și prima, dc mină) 
ne prilejuiește și alte consta
tări despre cîte se pot petrece 
uneori. într-un cerc vicios. Dar, 
să dăm cuvrntul cursantelor :

„Sinteni un grup de fete din 
orașul Lupeni — se spune în 
scrisoare — care, avind unele 
nemulțumiri, ne adresăm

d-voastră cu rugămintea dc a 
ne ajuta.

In orașul Lupenj au luat fiin
ță. pc lingă clubul sindicatului 
minier, mai multe cursuri prin
tre care și cursul dc dactilogra
fie. (Greșit, este vorba de un 
eei-c. ceea ce e cu lotul altceva 
— n.r.)... Activitatea cursului 
(cercului) sc desfășoară schiopă- 
tind din maj multe motive, și 
anume : cursantele au la dis
poziție doar patru mașini dc 
scris, din care numai două sint 
bune, celelalte două făcin<] doar 
zgomot... Sîntcni nemulțumite și 
pentru faptul că nu nj sc pun 
la dispoziție mașini bune, dar 
și pentru că instructoarca arc 
grijă prin relațiile pe care le 
are. să dea cheia dc la sală la 
două, trei cursante... ș.a.ni.d...

Ce să mai adăugăm, drept co
mentariu, la scrisoarea dc mai 
sus. publicată doar parțial ? 
CLUBULUI — o singură reco
mandare : activitățile extracul- 
turale nu pot să iasă din sfera 
activităților educative, nu pot 
să depășească un anumit cadru 
al utilității lor. Menirea clubu
lui este aceea dc a cultiva pa
siuni, dc a dezvolta lalentc, dc 
a ocupa intr-un mod plăcut și 
util timpul liber al oamenilor. 
CURSANTELOR — dc aseme- 
menca, o singură și sinceră re
comandare : de a sc orienta cu 
multă chibzuință în alegerea a- 
celor cercuri unde pot învăța 
(sau consolida) o deprindere u- 
tilă, undc-și pot afirma netă
găduitele talente ce zac. prin 
firea lucrurilor, in fiecare om.

I. MUSTAȚAMUNCA PRIMARULUI

I.G.L. PETROȘANI
cu sediul în Petroșani, 
str. Cuza Vodă nr. 23

15
4
2
2

anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi : 

TEHNICIENI CONSTRUCTORI ; 
MAIȘTRI CONSTRUCTORI ; 
TEHNICIENI PROIECTANȚI; 
TEHNICIENI NORMATORI.

♦
♦
♦
♦
Condiții de angajare, conform Legii 12/1971. 
Salarizarea, conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare, zilnic, între orele 

7—15, la serviciul personal-administrativ. 
Telefon 1667.

Institutul de cercetări
și proiectări miniere

pentru huilă Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS, ÎN ZIUA DE

15 MARTIE 1972, PENTRU URMĂTOARELE
POSTURI

C NICOL AE CAIN ci la Gir- 
cc .. jud. Vaslui. ION VOICU- 
1.ESCU din Cluj, str. Gospoda
rilor nr. 17 Și T1BERIU 
LEON ILEA. flotant in 
tu: Subcetatc, angajat
E.M. Dilja, aflindu-se 
stare de beție, au conturbat 
zilele trecute, ore în Șir. liniș
tea în stația C.F.R. Petroșani, 
împărțind, totodată. în stingă 
și-n dreapta cuvinte necoDtro- 
late. jignitoare călătorilor și 
personalului de serviciu. Și 
poate :nai continuau dacă mi
liția T.F nu i-ar fi identificat 
ș; nu le-ai fi aplicat, potrivit 
prevederilor Decretului 
153/1971 cîte o amendă de 
de lei la fiecare.

nr.
sa
la 
în

nr.
500

• PETRU POPESCU. 
Lonea, strada M Eminescu 
14/15. aflat tot în gara Petro
șani și tot în stare de ebrietate 
a ținut să întreacă și mai mult 
măsura. Nemuțumindu-sc- nu
mai cu conturbarea liniștii șl 
ordinii din stație Și cu jignirea 
unor călători, el a intrat In ce
le din urmă in birou) de co
mandă al stației, amenînțînd 
cu lovirea (pentru ce?!) perso
nalul de serviciu. De aceea și 
amenda ce i-a fost aplicata de 
nnliție este pe măsura faptelor 
ș conformă cu prevederile 2- 
aceiuiași decret 153/T1 — 1000 
lei.

din 
nr.

• DLMITRU BALDLZAN. 
flotant în Petroșani, sir. Jiului 
î A. și-a redobmdit porlmoDe- 
v] cu actele personale -și suma 
de 180 lei pe care le p e: duse. 
Acestea au fost găsite și depuse 
la miliția Petroșani, in ziua de 
15 februarie az.-., de muncito
rul vopsitor NTCOLAE ȘAN- 
DRU din Petroșani, sir. F. En- 
gcles nr. 13. angajat la .Autoba
za I.T.A.—LivezenL

e-Lui GHEOBGHE DEL1TO- 
IU, originar din comuna Cristur 
— Hunedoara, ii plac la nebu
nie deplasările. Intr-un timp 
relativ scurt s-a deplasat cu 
locul de munca la C.S. Hune-

dora, Uzina Vulcan—București, 
I.M. Deva. Ultimul loc de 
muncă l-a avut la E.M. Petrila... 
de unde, se vede clar, că îi plac 
numai... deplasările, nu și mun
ca. Recent a fost identificat de 
organele de miliție tot într-o de
plasare. Pe rula Jimbolia—Timi
șoara. Și pentru că o făcc-a fără 
a poseda legitimația de călăto
rie cu trenul necesară, a fost o- 
bligat s-o întrerupă pentru 20 de 
zile de închisoare contravențio
nală prevăzută de decretul nr. 
329/1966.

3 Cu IULIAN DRAGOMIR 
s-ou făcut mai multe încercări 
de a-1 determina să respecte 
normele de conviețuire In a- 
parLamentul nr. 15 din Petro
șani, str. Independenței, în care 
locuiește Degeaba insă. El a 
continuat să conturbe în repeta
te rinduri ordinea și liniștea co
locatarilor, să-și bată concu
bina, iar in ziua de 21 fe
bruarie ,după ce a bătut-o din 
nou, a alungat-o din locuință, 
prin vecini, împreună cu copiii, 
patru la număr. 1. D. a „încer
cat" mai multe locuri de muncă 
dar n-a reușit să se stabilească, 
mai mult timp la nici unul. A- 
ctim, ca urmare a atitudinii sa
le. este supus unei noi... „încer
cări": o perioadă de două luni 
de închisoare. Timp suficient 
pentru a-i înlesni o concluzie a- 
supra comportării sale.

• ION NEDELCU din Coșo- 
veni. Dolj, a venit în Valea Ji
ului să se angajeze... Dar. n-a 
„reușii". A reușit in schimb să 
se .intoxice" grav cu alcool și 
cum nu avea nici măcar viza 
de flotant în Petroșani, a ape
lat, a§a cum era. la... serviciile 
„unchiului din gară". Aici n-a 
rezistat să sica liniștit și a in- 
eeput să lanseze gesturi și ex
presii indecente, jigniri și insul
te la adresa călătorilor, aflati ea 
și el. în sala de așteptare. Și n-a 
putut fi liniștii de dl de miliția 
T.F. care l-a identificat și... .fe
licitai" cu o amendă de 500 de 
lei. Mulțumit I. N. ?

,E greu, inii zice, ce sa-i faci, 
cu timpul s-or împăca toate. So
fia inii spune să mă las de lucrul 
de aici, să mă mut mai aproape 
de casă. Cum să mă duc ? Aici 
lucrez de ani de zile. Mă iubesc 
drumurile, îmi plac locurile, mă 
înțeleg bine cu tovarășii de mun
că. O să vină ea cu copilul aici..." 
Ce giriduri de viitor o a: ea ? 
Ilie trage cu sete din țigară, apoi 
o calcă grijuliu cu piciorul. Pri
virea t se agață undeva sus. pe 
vrejuri de munte. Și ginditor f 
„Am să fac și liceul, curs seral, 
asta așa, pentru mine. Să -edețj

4l',r.lll|l!0I!'l!ISIIIIICI!llliri«ll!|iMlil’;ii!lUBIIIII

Mă iubesc
drumurile.

acum vreo lună mă roagă un co
pil să-l iau că vrea să meargă 
jos iu vale. E-ain luat și copilul 
ăsta trăncănea hur-una : „Nene 
știi ce copac e asta?" Trecusem 
de o sula de ori pe lingă copa- 
pul acela dar nu mă iulrebasem 
ce e, și copilul acesta — al dra
cului — le-știa pe toate...- Mi-arn 
zis atunci că nu se poale să rămtn 
fi eu de căruță".

Șurubul e gata. Ilie se speriase 
degeaba. In cileva clipe îl mon
tează. Și-i pregătit de drum. Șe
ful sectorului îl salută.

— Gata ilie ?
— Gala.'
Aflu că Ilie I ilae și-a îndepli

nit și depășit planul lună de lună, 
că e un băiat modest, tăcut. Zim- 
besc. Un furn albastru ne im ăluie. 
Un nou drum, al chelea f al lui 
Ilie. încerc un calcul minted : 
4—5 drumuri pe zi, o lună are 
ăO de zile, un an 12 luni, ;i 
tot așa. dar remmf... Nici Ilie 
nu mai știe care a josl cel mai 
greu drum al său.

(Urmare din pag. J)

Pentru amil 1972, atît mie ca 
primar, cît și tuturor factorilor din 
oraș, ne revin sarcini și mai mari 
pentru îndeplinirea obiectivelor sta
bilite. Dintre acestea cheva tre
buiesc amintite : terminarea lucră
rilor de îndiguire a Jiului, porțiu
nea de la tunel la consiliul popu
lar, lucrare în valoare dc 20 mili
oane lei, construirea și darea în fo
losință a crcșei și grădiniței din car
tierul 8 Martie cu o capacitate dc 
350 locuri, precum și a pieții de 
desfacere a produselor agroalimen- 
tarc și modernizarea drumului Lo
nea — Cimpa. La acestea se mai 
adaugă lucrările executate prin mun
că patriotică în valoare dc 1-4 mi
lioane Ici și obiectivele cc sc vor 
construi din contribuția bănească și 
in miuică a cetățenilor valorînd pes
te 7X000 lei.

De aceea, nu numai eu personal, 
ci toți cetățenii orașului Petrila, 
dorim să realizăm în acest an toate 
obiectivele stabilite pentru ca loca
litatea să reflecte activitatea imen
să și hărnicia oamenilor de aici.

ÎNTREBARE: Una din atribu
țiile principale ale primarului este 
aceea dc a conduce activitatea to
rni tecului executiv; aim asigurați în
făptuirea unității de acțiune a sec
țiunilor pentru ca acestea ia inde- 
plme. iscă cu precizie sarcinile fi a- 
tribuțiile acestui organ i

RĂSPUNS : Sc știe că primarul 
conduce activitatea comitetului e- 
xecuiiv. înJâptuicștc unitatea liniei 
dc acțiune a secțiunilor și a între
prinderilor tutelate penuu executa
rea dispozițiilor actelor normative, 
a liotăririlor consiliului popular 41 
a îndrumărilor organelor superioa
re. Cum asigur unitatea de acțiune? 
In primul rind prin subordonarea 
țață dc comitetul executiv a între
gii activități desfășurată de compar
timentele dc specialitate din apara
tul propriu și repartizarea acestora 
pe vicepreședinți și secretarul i»n- 
siliului popular.

In afara legislației după care se 
ind rumă fiecare compartiment, 
cestea primesc, in funcție dc etape, 
sarcini concrete și operative, speci
fice domeniului in tare iși desfă
șoară activitatea, astfel că, in $i-

a-

tuații .deosebite, eforturile inuegti- 
lui aparat propriu sini concentrate 
spre un anumit scop. Spre exemplu, 
acțiunea dc recenzare a efectivului 
de animale, desfășurarea adunărilor 
generale ale locatarilor, sau aplica
rea legii cu privire la organizarea 
contribuției bănești și în munca a 
tuturor cetățenilor.

In ședințele bit oului permanent, 
unde dazbatem cu regularitate toate 
aspectele activității compartimente
lor de specialitate din aparatul pro
priu, primarul trasează și liniile di
rectoare ale unității dc acțiune in 
îndeplinirea cu precizie a tuturor 
sarcinilor și atribuțiilor ce revin co
mitetului executiv,

1NTREBARE: Ca organ al pute
rii și administrației locale de stat, 
consiliul popular lucrează nemijlo- 
< it cu masele de cetățeni care sînt 
chemate să înfăptuiască măsurile și 
lotăririle comitetului exeiutiv. Dum
neavoastră cum realizați raportul 
dintre primar și cetățeni ?

In alara acestora, particip direct 
la organizarea și deslășurarea adu
nărilor populare și la consfătuirile 
cu populația, mă deplasez pc teren 
in diferite cartiere ale orașului, în 
circumscripții, discut cu deputății și 
am convorbiri individuale cu cetă
țenii, luînd astfel cunoștință de 
problemele pe care le au.

Ca o concluzie, doresc să men
ționez că, în cc mă privește, consi
der că una din cerințele dc căpete
nie din activitatea unui primar, este 
tocmai această permanență în mij
locul realităților, al oamenilor cu 
care lucrează nemijlocit la înfăptui
rea programului dc dezvoltare eco
nomică și social-culturală a locali
tății. De lelul cum muncește el de
pinde în cea mai marc măsură și 
înfățișarea localității.

1 șef laborator mecanica rocilor și 
susțineri;
2 cercetători științifici pentru laboratorul 

economic ;
1 cercetător științific laborator preparare ;
1 inginer constructor ;
1 proiectant atelier proiectări miniere.
Doritorii se vor adresa institutului, din 

str. Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani.

©

Mica publicitate
Y1ND două cauciucuri 560—15 pentru Dacia 1 100 sau Mosk- 

vîci. Vulcan, telefon 75.

R.ASPUNS : X’orbind despre rela
ția dintre cetățean și autoritate in 
general, ințclcgînd in acest context 
și funcția dc primar, pornesc dc la 
ideea exprimată dc tovarășul 
Nicolac Ceaușcicu, la una din con
sfătuirile avtttr cu cadrele dc bază 
din județe, unde a precizat că nu 
cetățenii sint la dispoziția aparatu
lui de stat și a funcționarilor, ci in
vers, aceștia sini la dispoziția ce
tățenilor. Ințclcgînd acest lucru ca 
o cerință imperioasă a administrației 
de stat moderne, coinimul execu
tiv s-a ocupat mai îndeaproape dc 
educarea tuturor cadrelor din apa
ratul propriu al consiliului popular 
și a luat aiimdine Icrmă față dc
cci c.irt nu-și fac datoria.

Intr-un domeniu așa dc impor
tant cum îl reprezintă consiliul 
popular, relațiile dintre cetățeni și 
diferite compartimente ale organu
lui putem și administrației locale de 
st.a, sînt dintre cele mai lirccvcntc. 
Și este firesc ca. în cadrul acesto
ra. primând să-și aibă Jocul său 
bine stabilit. De aceea penuu a 
rc-du-j un rapon cît mai direct și 
permanent cu cetățenii organizez și 
asigur primirea in audiență in zi
lele si la orele stabilite a tuturor 
cetățenilor care doresc d prezinte 
personal, vet bal sau în sc ris, cereri, 
reclamații, sesizări sau piopuncri.

.-a.
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VIZITA DELEGAȚIEI M.A.N
A

CEHOSLOVACIA

Ședinja Consiliului Hotărîrea Prezidiului
Uniunii Comuniștilorde Securitate

din Iugoslavia
ADUSE DE

Plenara conducerii
Partidului Comunist German

1

BELGRAD 28 (Agerprcs). — 
După cum informează agenția 
Taniug, luni a avut loc la Bel
grad o ședință a Prezidiului 
U.C.I., consacrată planului dc

Romă 
fan â 
Exccu 
diniel 
hosl.v 
fost | 
Ion ' 
C.C. 
țedint 
Ccho'

l a intilnire.i prietenească au parti
cipat Jan Mark..*, pnm-vicepreședin- 
te al Adunării Federale. Vaclav Da
vid. președintele Camei ei Poporului. 
Dalibor Hancș, președintele Camerei 
Națiunilor, Bohuslav Kucera, pre- 
ședmțele Partidului Sacialisi. Anto
nin Pnspisil, președintele Partidului 
Popular, vicepreședinți ai Adunării 
Federale.

Au fost dc față ambasadorul 
României la Piaga. Tend'; Haș, 
membri ai ambasadei și ai Agen
ției economice române.

• îdi - de ■ ii I-' ' ș .
Voitec. membru al Comitetului 
miv al C C al P.C.R . prcșc- 

M \ \

primită, luni dimineața, de A- 
lndra. membru al Prezidiului 
al P.C. din Cehoslovacia, pro

lific Adunării Federale a R.S 
îdovace.

I de fața efi 
turile oamenilor muncii din Cchi.i 
și Slovacia și a evidențiat colabo
rare.) fructuoasă cu Marca Adunare 
\ | pi.-
tățilc de lărgite și ndincire a acts- 
tor relajii prietenești.

Conducătorul delegației parlamen
tare române a prezentat principalele 
realizări obținute de poporul ro
mân. activitatea pe care o desfă- 
> •11.1 organul suprem al puterii de 
stat a României, ca urmare a per- 
fecționarii neîntrerupte a organiză
rii sale, a atragerii, la elaborarea și 
definitivarea legilor țârii, a maselor 
largi populare. Tovarășul Ștefan 
\ oițe, a subliniat că, în spiritul tra
diționalei prietenii care leagă po
porul roman dc popoarele cch și 
slovac, relațiile dintre cele doua 
parlamente pot și trebuie să fie 
intensificate și diversificate în inte
resul ambelor țâri, al păcii și prie
teniei.

NAȚIUNILE UNITE 28 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit, in noaptea 
dc duminică spre luni, la ce
rerea Libanului, pentru a exa
mina situația creată ca urma
re a noilor atacuri lansate du
minică pe teritoriul libanez do 
trupe israelicnc.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat. în unanimitate, proicc-

tul dc rezoluție inițiat do Ma
rca Britanic, Franța, Belgia Și 
Italia, In care se cerc Israelului 
să „înceteze și să se abțină dc 
la acțiunea militară împotriva 
Libanului și să-și retragă toate 
forțele de pe teritoriul libanez".

SLLINAKE

A

încheierea vizitei președintelui
Nixon în R. P, Chineză

ȘANHAI 2S (Agerpres). — Pre
ședintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, și persoanele care il înso- 
țC'- ■' părăsit, luni dimineața, Șan- 
naiul. la bordul unui avion spe
cial, incheindu-si vizita in R. P. 
Chineză — informează agenția Chi
ti a Nouă.

La aeroport erau prezenți premie
rul Consiliului de Stat, Ciu En-lai. 
președintele Comitetului revoluțio
nar municipal Șanhai, Cian Ciun- 
ciao. ministrul afacerilor externe. 
Ci Pîn-feî, și alte persoane oficiale 
chineze.

Erau arborate drapelele dc stat

ale Chinei și Statelor Unite.
înainte dc a părăsi Șanhaiul, pre

mierul Citi En-lai a avut convorbiri 
cu președintele Nixon la Casa de 
oaspeți. Concomitent au avut con
vorbiri ministrul de externe Ci Pin- 
fei și secretarul dc stat, William” 
Rogers.

Comunicatul chino-american

BONN 28 (Agerpreș). — La 
Dusseldorf n avut loc plenara 
conducerii Partidului Comunist 
German. Au prezentat rapoarte 
președintele partidului, Kurt 
Bachman, și vicepreședintele 
partidului, Herbert Mics. Potri
vit comunicatului difuzat de 
serviciul de presă al P.C. Ger
man, plenara a examinat pro
bleme privind ratificarea trata
telor Republicii Federale a Ger
maniei cu U.R.S.S. și R.P. Po
lonă, convocarea, cît mai cu- 
rînd posibil, a conferinței gc- 
neral-europene pentru securi
tate, precum și apărarea drep
turilor democratice ale oame
nilor muncii vest-germani.

Plenara a aprobat în unanimi
tate declarației «P.C.G. și lupta 
pentru securitatea europeană".

BONN 28 (Agerprcs). — 
Lupta pentru ratificarea trata-

ȘANHAI 27 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a dai publici
tății comunicatul cu privire la vi
zita efectuată în R. P. Chineza dc 
președintele S.U.A.. Richard Nixon, 
la invitația premierului Ciu En-lai.

După ce se arată că președintele 
Nixon s-a întîlnit ai președintele 
P. C. Chinez. Mao Tzcdiin, și a 
avut convorbiri cu premierul Ciu 
En-lai. comunicatul relevă : „Con
ducătorii R. P. Chineze și S.U.A. 
au considerat că este avantajos să 
aibă acest prilej, după atîția ani în 
care nu au existat contacte, pentru 
a-și prezenta în mod sincer păre
rile lor într-o varietate dc proble
me. Ei au trecut în rdvistă situația 
internațională, unde au loc impor
tante schimbări și mari răsturnări, 
prezcniînd pozițiile celor două țări".

Pan ca chineză, relevă comunica
tul, a declarat: ..Țările doresc in
dependența, națiunile doresc elibe
rarea și popoarele doresc revoluția 
— aceasta a devenit tendința ire
zistibilă a istorici. Toate țările, 
mari sau mici, trebuie să fie egale". 
China — se arată în comunicat — 
nu va fi niciodată o superputerc și 
Se împotrivește politicii de hegemo
nie și forță de orice fel. „Partea 
chineză a declarat că sprijină cu 
fermitate luptele tuturor popoarelor 
și națiunilor asuprite pentru liber
tate și eliberare și că popoarele tu
turor țărilor au dreptul să-și alea
gă sistemul social potrivit propriei 
lor dorințe și dreptul de a-și apăra 
independența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a țărilor lor și 
sa se opună agresiunii străine, imix
tiunii controlului și subversiunii. 
Toate trupele străine trebuie să fie 
retrase în interiorul țărilor lor. Par
tea chineză și-a exprimat sprijinul 
ferm față de popoarele din Viet
nam, Laos și Cambodgia în efor
turile pentru realizarea obiectivului 
lor și sprijinul ferm față de pro
punerea in șapte puncte a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
interpretările din februarie, anul a- 
cesta, asupra celor două probleme- 
cheie din propunere și față dc de
clarația comună a Conferinței la ni
vel înalt a popoarelor indochineze. 
Ea sprijină cu fermitate programul 
in opt puncte pentru unificarea 
pașnică a Coreei, prezentat de gu
vernul R.P.D. Coreene, la 12 apri
lie 1971, și poziția privind abolirea 
„Comisiei O.N.U. pentru unificarea 
ți refacerea Coreei". Ea se opune 
cu fermitate reînvierii ți expansiu
nii militarismului japonez ți sprijină 
dorința poporului japonez dc a con
strui o Japonie independentă, de
mocratică, pașnică și neutră". Ea 
susține cu fermitate — se arată în 
comunicat — că India ți Pakista
nul trebuie, in conformitate cu re
zoluțiile OJb'.U. privind problema 
indo-pakistaneză, să retragă imediat 
toate forțele în interiorul teritoriilor 
respective și sprijină cu fermitate 
ftoporul și guvernul pakistanez în 
itpta pentru menținerea independen- 

veranității.

Comunicatul prezintă, apoi, punc
tul de vedere al S.U.A. în aceste 
probleme. Partea americana decla
ră : „Pacea in Asia și pacea în lu
me necesită eforturi atit pentru re
ducerea încordării imediate, cît și 
pentru eliminarea cauzelor funda
mentale ale conflictului**. Statele U- 
nite — se arată mai departe — con
sideră că efortul pentru reducerea 
încordării este slujit prin îmbună
tățirea comunicațiilor intre state ca
re trebuie să se trateze unul pe ce
lălalt cu respect reciproc și să lie 
gata să se întreacă în mod pașnic. 
In legătură cu situația din Indo
china partea americană și-a reafir
mat cunoscutele poziții declarînd, 
totodată, că „Statele Unite iau în 
considerare retragerea finală a tu
turor forțelor S.U.A. din regiune". 
In continuare, este expusă atitudi
nea S.U.A. față dc relațiile cu Co
reea de sud și Japonia, precum și 
poziția in legătură cu conflictul 
indo-pakistanez. „Statele Unite spri
jină dreptul popoarelor din Asia de 
sud dc a-și făuri propriul viitor în 
pace, fără amenințări militare și fă
ră ca regiunea să devină obiectul 
rivalității între marile puteri".

Există divergențe esențiale între 
China și S.U.A.. atît în ce privește 
sistemul social, cît și politica exter
nă — relevă comunicatul. „Totuși, 
cele două părți au căzut dc acord 
că țările, indiferent dc sistemele lor 
sociale, trebuie să-și bazeze rela
țiile pe principiile respectării suve
ranității și integrității teritoriale a 
tuturor statelor, neagresiunii împo
triva altor state, neamestecului în 
afacerile lor interne, egalității, avan
tajului reciproc și coexistenței paș
nice. Disputele internaționale trebuie 
soluționate pe această bază, fără să 
se recurgă Ia folosirea sau amenin
țarea cu forța. Statele Unite și R. P. 
Chineză sînt dispuse să aplice aces
te principii în relațiile lor reci
proce*’.

„Pe baza acestor principii ale re
lațiilor internaționale — se arată 
in comunicat — cele două părți au 
declarat că: progresul în direcția 
normalizării relațiilor dintre China 
și Statele Unite este în interesul tu
turor țărilor; ambele doresc să re
ducă primejdia conflictelor militare 
internaționale; nici una nu va căuta 
să obțină hegemonia în regiunea A- 
sici și Pacificului și fiecare din ele 
se împotrivește eforturilor oricărei 
țări sau grup de țări de a stabili o 
asemenea hegemonie; nici una nu 
este dispusă să negocieze in numele 
oricărei terțe părți, sau să încheie 
acorduri, ori înțelegeri ai cealaltă 
îndreptate împotriva altor state. 
Ambele părți sînt de părere că ar 
fi împotriva intereselor popoarelor 
lumii ca vreuna din țările mari să 
intre in cîrdășie cu o altă împotri
va altor țări sau ca țările mari să 
împartă lumea în sfere de interes'*.

In continuare, comunicatul men
ționează ca părțile au trecut în re
vistă disputele grave existente de 
mult timp între China și Statele 
Unite.

„Partea chineză și-a reafirmat 
poziția în sensul că : problema Tai
vanului este problema crucială care 
împiedică normalizarea relațiilor 
dintre China și Statele Unite; gu
vernul R. P. Chineze este singu
rul guvern legal al Chinei; Tai- 
vanul este o provincie a Chinei ca
re aparține dc mult patfiei; elibe
rarea Taivanului este o problemă 
internă a Chinei în care nici o 
țară nu arc dreptul să se amestece; 
toate forțele S.U.A. și instalațiile 
militare trebuie retrase din Taivan. 
Guvernul chinez se opune cu fermi
tate oricăror acțiuni care au ca scop 
să creeze „0 Chină, un Taivan**, 
„o Chină, două guverne**, „două 
Chine**, un „Taivan independent", 
sau preconizează că „statutul Tai
vanului râmînc să fie hotărit**.

„Partea americană, arată comuni
catul, a declarat că S.U.A. recunosc 
că toți chinezii, aflați de ambele 
părți ale strîmtorii Taivan. susțin 
că există doar o singură Chină și 
ca Taivanul face parte din China. 
Guvernul S.U.A. nu contestă această 
poziție. El își reafirmă interesul fa
ță de soluționarea pașnică a pro
blemei Taivanului dc către chinezi 
înșiși. Ținînd seama dc această pers
pectivă, el afirmă obiectivul final 
al retragerii forțelor S.U.A. și a 
instalațiilor militare din Taivan**.

Comunicatul relevă, apoi, că cele 
două părți au căzut de acord că 
este de dorit lărgirea înțelegerii din
tre cele două popoare. „In acest 
scop, ele au discutat probleme spe
cifice în domenii cum sînt cel ști
ințific. tehnologic, cultural, sportiv 
și ziaristic în care contactele dc la 
popor la popor și schimburile ar fi 
in avantajul reciproc. Fiecare din 
părți se angajează să faciliteze dez
voltarea ulterioară a unor asemenea 
contacte și schimburi. Ambele părți 
consideră comerțul bilateral un alt 
domeniu în care se poate realiza 
avantaj reciproc și că relațiile eco
nomice sînt în interesul popoarelor 
celor două țări. Ele au căzut de a- 
cord să faciliteze dezvoltarea pro
gresivă a comerțului dintre cele 
două țari**.

„Cele două părți, subliniază co
municatul, au căzut dc acord că 
vor rămîne în contact prin dife
rite canale, inclusiv trimiterea unui 
înalt reprezentant al S.U.A. la Pe
kin, din cînd în cînd, pentru con
sultări concrete in vederea conti
nuării normalizării relațiilor dintre 
cele două țari și în vederea conti
nuării schimbului de vederi în pro
bleme de interes comun**.

Părțile și-au exprimat 
că rezultatele obținute 
vizitei vor deschide noi 
pentru relațiile dintre 
țari. Ele sînt de părere 
lizarea relațiilor dintre

tclor încheiate dc R.F. a Ger
manici cu Uniunea Sovietică și 
Polonia a intrat într-o fază ho- 
tiîrîtoarc, a declarat Kurt Bach
mann, președintele Partidului 
Comunist German, la o ședință 
a conducerii P.C.G. El a vorbit 
despre» rolul important pe care 
îl au în această acțiune forțele 
democratice și iubitoare de pa
ce din Germania occidentală. 
Ratificarea și transpunerea în 
viață a acestor tratate, a spus 
Bachmann, ar sluji intereselor 
R. F. a Germaniei, ar con
tribui la continuarea destinde
rii pe continentul nostru.

Totodată, Bachmann a adre
sat guvernului R.F.G. chemarea 
de a-și desemna reprezentanți 
pentru a participa la consultări 
multilaterale în scopul pregăti
rii conferinței gcneral-curope- 
ne pentru securitate și colabo
rare.

activitate a Prezidiului și n or
ganelor sale, în vederea realiză
rii programului de acțiune al 
celei de-a doua conferințe 
Uniunii Comuniștilor din 
goslavia.

Stane Dolanț. secretar al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. a prezentat o expunere 
introductivă referitoare la sar
cinile prioritare și activitatea 
Prezidiului în vederea înfăptu
irii programului de acțiune 
menționat.

Prezidiul a hotărlt să se trea
că ncîntîrziat la consultări în 
cadrul organizațiilor comunale 
cu privire la termenele cele mal 
oportune pentru ținerea congre
selor republicane ale Uniunii 
Comuniștilor și a celui dc-aj 
X-lea Congres al U.C.I.

Preșcdintele Italiei, Giovanni 
Leonf, a semnat decretul care sta
bilește data de 7 mai a. c. pentru 
desfășurarea alegerilor generale 
anticipate. Devansarea cu aproa
pe un an a alegerilor generale a 
lost hotărîtă, după cum s-a mai 
anunțat, dc către șeful statului, 
ca urmare a eșuării guvernului 
„rnonocolor", alcătuit din mem
brii Partidului Democrat-creștin, 
de a obține votul de încredere 
din partea senatului.

MOSCOA A 28 (Agerpres).
— Din laboratorul special 
al Academici de științe a 
I .B.S.S., corespondentul a- 
gcnțici TASS transmite că. 
după numeroase pregătiri (ca
re s-au desfășurat pe par
cursul a H ore), a fost de- 
presurizată forezn care a 
servit drept depozit mos
trelor dc rocă selenară, re
coltate de pe satelitul natural 
al Pămintului de stația auto
mată „Luna-20". Apoi, ziariș
tii au fost invitați să vadă 
roca selenară; ca arc înfățișa
rea unor particule de praf dc 
culoare cenușie, unele din ele 
dc dimensiuni destul dc mari. 
Unele particule seamănă la 
culoare și din alte puncte de 
vedere cu mineralul cunos
cut sub nulncle de Anortosit
— cel mai vechi material 
cristalin cunoscut pină in pre. 
zent dc știință.

Ca aspect, substanța adusă 
de pe suprafața „conti
nentului" selenar este mai 
deschisă la culoare Și deose
bită de roca recoltată dir 
giunca „mării" selenare.

ceasta, adusă in urină cu un 
an și Jumătate <lc stația 
.Luna-16" pe I’ăminl, este de 
un cenușiu închis, aproape 
negru, și cu străluciri meta
lice.

Oamenii de știință conside
ră că suprafața satelitului na
tural al Pămintuluî este in 
general ba/altică. Probabil. 
Pe Lună există așa-numite 
„ținuturi bazalticc" a căror 
componență chimică și mi
neralogică este diferită in 
funcție de regiunea în care 
se află.

După cum se știe, munții 
selenari constituie pină in 
prezent o taină și prima pro
bă de rocă adusă dc stația 
.Luna-20“ dc pe u„ „conti
nent" al Lunii — se aprecia
ză — va contribui la elucida
rea naturii satelitului natural. 
I na din problemele care ur
mează a fi stabilite pe cale 
experimentală, cu ajutorul 
probelor, va fi aceea dacă 
„continentele** au o vîrstă mai 
înaintată decit „mările” de pe

dintre Ton Duc Thang
și Norodom Sianuk

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
— Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Jeno 
Fock, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărăn'esc Ungar, au 
primit delegația guvernamentală 
a R.P.D. Coreene, condusă do 
Pak Sen Cer, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, al doi-

lea vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri. Pak Sen Cer, 
menționează agenția M.T.I., a 
informat despre noile propuneri 
ale guvernului R.P.D. Coreene 
îndreptate spre unificarea paș
nică și democratică a Coreei.

Pak Sen Cer a avut, de ase
menea. o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Ungare. Janos Peter.

A

Intîlnirea

HANOI 28 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că 
președintele R.D. Vietnam. Ton 
Duc Thang. primul ministru, 
Fam Van Dong, vice-prim-mi- 
niștrii Vo Nguyen Giap și 
Nguyen Duy Trinh, s-au întîlnit 
și au avut un schimb de opinii cu 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, Icng Sary, 
reprezentantul special al părții 
din interior a Guvernului Regal 
de Uniune Națională șl Frontu
lui Unit Național al Cambodgi- 
ei, și cu alte persoane oficiale 
cambodgiene.

Totodată, au avut loc convor
biri între Norodom Sianuk și 
Fam Van Dong. Cele două părți 
s-au referit la lupta comună îm
potriva imperialiștilor americani 
și acoliților lor și la relațiile 
trainice de solidaritate militantă 
și prietenie frățească dintre po
poarele cambodgian și vietna
mez, relatează agenția V.N.A.

Intîlnirile și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească și cordială, cele două 
părți exprimînd opinii identice 
asupra tuturor problemelor dis
cutate.

întrunirea miniștrilor
de externe din țările C.E.E.

O declarație a P. C,

Peruan

•municatul dat publici
tății ia încheierea vizitei in L .R.S.S. 
a președintelui Finlandei, Urho Kek
konen, se relevă că el a avut con
vorbiri cu L. I. Brejnev, N. \. Pod- 
gornii și A. N. Kosîgh’in, în cursul 
cărora au fost discutate probleme 
ale relațiilor bilaterale și unele pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

• La Clubul cărții și presei in
ternaționale din cunoscutul centru 
muncitoresc Nowa Huța, de lingă 
Cracovia, au luat sfîrșit manifestă
rile organizate în cadrul unei de
cade consacrate României. Au fost 
prezentate, cu participarea unor cu- 
noscuți artiști ai scenelor cracoviene, 
seri de muzică românească, seri de 
poezie și proză. Totodată, au fost 
prezentate filme documentare și tu
ristice de scurt-metraj însoțite de 
prelegeri pe ierna valorilor turistice 
ale României O seară a fost con
sacrată aniversării semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România.

• Guvernul Republicii Bangla
desh a ordonai dizolvarea imediată 
a organizațiilor Mukti Baliini. Mu- 
jib Bahini și a altor grupări arma
te, care, în timpul conflictului indo- 
pakistanez, au aqionat în Pakista
nul de est, anunță un comunicat gu
vernamental, difuzat la Dacca și re
luat de agențiile Associated Press 
și France Presse.

• Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a întâlnit dumi
nică scara la Geneva cu reprezen
tantul său special în Orientul A- 
propiat, ambasadorul Gunnar Jar
ring. pentru a examina stadiul mi
siunii acestuia după convorbirile pe 
care le-a avut la Cairo, Amman, 
Tel Aviv și Nicosia cu reprezen
tanți ai părților implicate în con
flictul arabo-israclian.

speranța 
în timpul 

perspective 
cele două 

că norma- 
_____ .. , cele două 
țări este nu numai în interesul po
poarelor chinez și american, dar 
contribuie, de asemenea, la destin
derea încordării în Asia și în lume 
— se relevă în încheierea comuni
catului.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe din țările mem
bre ale Pieței comune lărgite — cu 
excepția celui britanic, Anglia fiind 
reprezentată de Geoffrey Rippon, 
ministru de stat la Foreign Office, 
însărcinat cu problemele europene 
—, s-au întrunit luni la Bruxelles. 
Cu acest prilej, ei au abordat pro
bleme referitoare l.i pregătirea pre
conizatei reuniuni la nivel înalt a 
C.E.E.

La sfîrșitul întilnirii, un purtător 
dc cuvînt oficial a declarat că reu
niunea la nivel înalt a „celor zece** 
va avea loc în zilele de 19—21 oc
tombrie a. c. la Paris. In ce pri
vește ordinea sa dc zi, au fost a- 
vansatc trei teme : Uniunea econo
mică și monetară, întărirea comu
nității, in special din punct dc ve
dere instituțional, și relațiile C.E.E.

LIMA 28 (Agerpres). — P. G. 
Peruan a dat publicității o decla
rație în care cheamă la crearea 
unui front patriotic în Peru, pen
tru combaterea „activității subver
sive a cercurilor oligarhice și impe
rialiste, care încearcă să submineze 
înfăptuirea transformărilor sociale 
și economice cu caracter progresist 
promovate de guvernul de la L ima**.

Declarația — publicată de săptă
mânalul partidului „Unidad" — 
cheamă pe toți patrioții — munci
tori din întreprinderile industriale, 
mineri, țărani, păturile progresiste 
ale intelectualității naționale — să 
întărească unitatea forțelor progre
siste și să demaște uneltirile contra
revoluționare. „Chemăm la stabili
rea unor legături și mai strînse între

guvern, oamenii muncii și întregul 
popor, pentru a păși într-un front 
unic împotriva încercărilor reacțiu- 
nii de a-i răpi poporului peruan 
cuceririle sale antiimperialiste și an- 
tioligarhice" — arată, in încheiere, 
declarația P.C. Peruan.

♦ Agenția V.N.A. infor
mează că un purtător de cu
vînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație 
în care candamnă noile acte 
agresive comise de S.U.A. 
împotriva R.D. Vietnam. La 24 
și 25 februarie a.e. — se arată 
in declarație — avioane ame
ricane au continuat să bom
bardeze satele Huong Lap, 
Vinii Son și Vlah Gi.ing, si
tuate la nord d • paralela 17, 
în interiorul zonei demilitari
zate.

Guvernul irakian
dorește să reia relațiile

cu Iordania

• In Anglia a intrat luni în vi
goare legea pentru controlul greve
lor, aprobată de Parlament în august 
1971. Printre principalele prevederi 
ale legii, care constituie una din 
cele mai controversate acțiuni de 
această natura ale guvernului con
servator, figurează posibilitatea ca 
autoritățile să ordone revenirea tem
porară la lucru a greviștilor în ca
zul unor situații de „urgență na
țională". Organizațiile sindicale și-au 
exprimat opoziția față de noua lege, 
deciarînd că nu va coopera pentru 
aplicarea el

Poliția italiană a recuperat 61 
de picturi în valoare de peste un 
miliard dolari. Un purtător de cu
vînt al poliției a declarat că 37 de 
tablouri fuseseră furate din galeria 
orașului Veneția, îar 17 din colec
ția renumitei 
„Guggenheim**, 
decembrie anul 
poziție.

galerii americane 
care organizase, în 
trecut, o mica cx-

• Bilanțul accidentelor rutiere 
care au avut loc în Spania în cursul 
apului 1971 este dc peste 4 000 
morți și aproximativ 87 000 răniți.

• Bilanțul
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® Rcferindu-sc la întrevederea 
pc care a avut-o duminică, la Ge
neva, cu mediatorul O.N.U. in O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
declarat că întrevederile pe care am
basadorul Suediei la Moscova le-a 
avut, în ultimele zile, în Republica 
Arabă Egipt, Israel și Iordania, au 
fost rodnice. Waldheim a precizai . 
că va stabili la New York împre
ună cu Jarring modul în care a- 
cesta din urmă își va continua mi
siunea de mediere.

• Forțe aeriene și de artilerie is- 
raelienc au declanșat din nou, luni, 
atacuri asupra unor localități din 
sudul Libanului — a declarat un 
purtător de cuvînt al rezistenței pa
lestiniene, reluat de agenția Reuter. 
Comandourile palestiniene din aceas
tă zonă, a menționat el, au inter
ceptat forțele israelienc.

• Premierul libanez, Saeb Salam, 
a declarat că, în cadrul unei reu
niuni de urgentă a cabinetului, des
fășurată luni în prezența președin
telui Suleiman l'rangieh au fost a-

doptăte măsuri diplomatice și mi
litare pentru a face față raidurilor 
israelicne în sudul țării. El și-a ex
primat satisfacția in legătură cu ho
tărîrea Consiliului dc Securitate prin 
care se cere Israelului să înceteze 
acțiunile militare și să-și retragă 
trupele din Liban

La Moscova au avut loc luni 
convorbiri între ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, și Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul . afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace. In cursul convorbirilor 
a fost efectuat un schimb dc pă
reri cu privire la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și discutate unele 
probleme legate de convocarea Con
ferinței general-europene pentru secu
ritate și colaborare, precum și alte 
probleme internaționale actuale, a- 
nunță agenția TASS.

0 Cei 280 000 de mineri bri
tanici au reluat luni lucrul. 
După cum s-a anunțat, majori
tatea greviștilor au acceptat 
săptămina trecută propunerile 
de compromis făcute de condu-

cerea Consiliului Național al 
Cărbunelui. Din cauza refuzu
lui autorităților de a accepta 
cererile inițiale ale minerilor, 
greva a durat șapte săptămini, 
producind perturbări serioase 
economiei în ansamblu.

• La 26 februarie, la Brazza
ville a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, a anunțat luni pos
tul dc radio ..Vocea Revoluției Con
goleze**, citat <Je agenția TASS. Ple
nara a aprobat politica C.C. al 
Partidului Congolcz al Muncii și a 
guvernului Republicii Populare Con
go și a adoptat hotărîrea privind 
organizarea unui Congres extraor
dinar al partidului. în cursul anu
lui 1972.

AMMAN 28 (Agerpres). — 
Guvernul irakian a informat 
autoritățile iordanicne că doreș
te să reia relațiile economice și 
comerciale între cele două țări, 
suspendate în iulie anul trecut, 
a anunțat luni Ministerul ior
danian al economiei. In nota o- 
fieială trimisă guvernului de la 
Amman, Irakul face, dc aseme
nea, invitația ca o delegație e-

conomică iordaniană să partici
pe la Tîrgul internațional de 
la Bagdad.

In urmă cu cîievu săptămîni, 
amintește agenția France Presse, 
a fost redeschisă frontiera din
tre cele două țări, țnăsură ce 
se înscrie in dorința autorități
lor irakiene și iordanicne dc a 
promova schimburile reciproce 
și de a-și dezvolta relațiile lor 
economice.

Catastrofă în regiunea 
minieră Logan din S.U.A

WASHINGTON 28 (Agerpres). — O mare catastrofă s-a 
abătut asupra locuitorilor văii miniere Logan, din stalul Vir
ginia, dc Vest, prpvocînd moartea a 60 de persoane. Catas
trofa a survenit in momentul ruperii barajului care zăgăzuia 
apele viului Elk Tick, ce crescuseră amenințător din cauza 
ploilor torențiale căzute în ultimele zile. Un val de aproape 
7 metri s-a prăvălit asupra localității Lorado. d ist rugind nu
meroase ci.se. Circa 300 de persoane sînt date dispărute, iar 
alte 4 000 au rămas fără adăpost.

Guvernatorul Arch Moore, care a inspectat zona calami
tate, a mobilizat armata pentru ajutorarea sinistraților. Cele 
mai multe victime au fost înregistiate în rîndurilo minerilor 
din localitate, surprinși de ape în mină.
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