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de lingă lacul navoniodeliștilor.Se lucrează intens la amenajarea locului de parcare

DE EA 311 9 • •

Ero un loc de muncâ de mai 
mare rușinea... I se dusese bu
hul printre cei de la mină, toți 
fugeau de 311, nu voia nimeni 
să se ducă acolo. Se impărțise 
frontul in două aripi, într-una 
lucra echipa unui moț, Pătru 
lacob, intr-alta a lui Gheorghe 
Macaru, dar cărbune ca lumea 
tot nu se dădea. Se-ncurcase- 
ră așa că nu mai știau s-o 
scoată la capăt... „Apoi, să-mi 
spui ce vrei, să-mi promiți ma
rea cu sarea, eu nu merg a- 
colo..." Acesta era gindul ori 
ascuns, ori mărturisit pe șleau 
al omului de la mina Lonea 
cînd auzea de 311...

Intr-o miercuri după-amiază 
se convocase o adunare de 
partid la club. Marin Ciubăr 
ieșise mai repede din schimb, 
lumea incă nu se strinsese, ză
reai in hol doar citeva gru
puri, in picioare, discutind a- 
prins. Intr-unui, șeful de sector 
și directorul minei. Nici n-apu
că să zică bine noroc bun, că

și vine ordinul, care mai să-i 
ia piuitul :
- Marine, de mîine mergi la
1...
Citeva clipe n-a ingăimat nici 

un sunet, apoi :
- ...Păi, iacă, da' cum să mă 

duc, acolo sînt doar doi șefi 
de brigadă, de ce-i nevoie și 
de un al treilea ? Nu, nu mă 
duc !

— Marine, e musai să mergi 
tu acolo...

- Da' cum că-s doi...
- Pe ăia ii luăm, vei merge 

singur...
- Așa da, păi, iacă, dacă 

mă duc, mă duc singur...
Știa nea Marin ce știa. Cil 

ar fi abatajul de mare, dacă e 
un șef face o treabă și-i bună 
făcută.
- Iacă, măi băieți, le-a zis 

celor de la 311 despre care se 
vorbea c-ar fi răi, că nu vor să 
tragă ca să scape, de-acum 
nu mai sinteți despărțiți, ați 
fost două brigăzi, de azi sin
teți una I... Se va încărca pe-o 
singură marcă... Eu crez ca 
dac' om fi la un loc, va să zi
că, vom face treabă. Ne-am 
ințăles ?...

Nu s-au înțeles ei intre ei 
chiar așa de bine de la înce
put, dar încetul cu incetul ar
monia a biruit și cărbunele s-a 
pornit să curgă pe rol, grăma
dă.

In baie, o dată, cînd să in
tre in șut, i-a tăiat calea Mă
ciucă...
- Șefule, vin și eu acolo...
- Poți să vii, e abataj mare, 

doar să vrea conducerea...
Cu Olăieru s-a intilnit prin 

mină :
- Nea Marin, nu-i loc și pen

tru mine ?
- Da' păi cum să nu, numai 

să te ceri...
Cu Simion s-a încrucișat pe 

stradă, nu mai reține exact cu 
ce ocazie :

- Iacă, ai plecat de la noi, 
nu prea mai merge treaba... 
Mă iei ?...

(Continuare in pag. a 3-a)

Alegerea noilor organe 
<Ie conducere ale

asociațiilor de locatari
Duminică, au avut loc adunările generale alo asociațiilor 

de locatari nr. 1 din cartierul Aeroport Petroșani și orașul 
I’etrila care au dezbătut dările dc scamă asupra activității 
desfășurate dc comitetele asociațiilor și comisiile de cenzori, 
precum și proiectele dc hotăriri privind îmbunătățirea acti
vității pc anul 1972.

La adunarea generală a asociației de locatari nr. 1 din 
Petroșani o participat tovarășul CLEMENT NEGIIUȚ, priin- 
sccrctar al Comitetului municipal de partid, președintele co
mitetului executiv al Consiliului popular municipal.

După discuțiile purtate dc un mare număr dc locatari 
care au abordat numeroase probleme ridicate dc gospodări
rea și întreținerea fondului locativ, exploatarea instalațiilor de 
apă caldă și încălzire, acțiunile de înfrumusețare ș.a. adunări
le generale au ales noile organe dc conducere ale celor două 
asociații. Totodată, au fost desemnați din rîndurilc comite
telor, președinții și împuterniciți!, conform statutului tip al 
asociațiilor de locatari.

A

In lumina rezoluției Conferinței pe țară a
cadrelor de conducere din întreprinderi,

centrale industriale și de construcții

INIȚIATIVELE PRIN» VIATA
Lucrările conferinței 

pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprin
deri, centrale industriale 
și de construcții din 17— 
19 februarie a.c., au stîr- 
nit un viu interes 
rindul muncitorilor 
tehnicienilor noștri, 
coul larg pe care l-a a- 
vut în masa de salariați, 
rezoluția conferinței și 
hotărîrea acestora dc a 
înfăptui neabătut indica
țiile date cu acest prilej, 
sc concretizează acum 
prin numeroase sugestii, 
propuneri, inițiative, 
măsuri și mai ales acți
uni întreprinse de colec
tivele dc la toate nivele
le, avind ca țintă ridica
rea pe o treaptă cit mai 
înaltă a întregii activi
tăți de producție.

Despre unele din aces
te multiple preocupări 
care se manifestă în 
prezent la mina Aninoa- 
sa, vă relatăm în 
ce urmează :

în 
Și- 
E-

cele

Dispozitiv 
pentru prelucrarea 

lemnului
Faptul este arhicunoscut. Oricît 

dc marc efort ar depune brigăzile 
din abataje și pregătiri, ele nu-și 
pot îndeplini sarcinile de plan fără 
un sprijin concret, efectiv și efi
cient pe care trebuie sa-1 dea per
sonalul de regie. Sîntem cu toții 
nevoiți să recunoaștem că acest 
sprijin nu s-a ridicat în ultimul

timp la nivelul cerut. Colectivele 
sectoarelor auxiliare au cam ac
ționat cu încetinitorul, fără nerv, 
fapt nepermis atunci cînd e vorba 
de găsirea celor mai eficiente so
luții pentru rezolvarea problemelor 
principale care frămîntă permanent 
pe mineri : remedierea imediată a 
deselor defecțiuni electromecanice; 
aprovizionarea la timp a locurilor 
de muncă cu materialele necesare; 
desfășurarea în cele mai bune con- 
dîțtuni a transportului în subteran.

Intensificarea muncii de educare 
comunistă, desfășurata sub îndru
marea organizațiilor de bază 
schimbat - ,1 __ . ’
„optica" multor salariați dc la re
gie. Ei se străduiesc acum să valo
rifice cît mai multe din inepuiza
bilele rezerve interne, pentru a da 
posibilitate minerilor ca și în con
dițiile programului redus de lucru la 
fronturile din subteran să-și îndepli
nească ritmic planul dc producție 
și să sporească necontenit producti 
vitatea muncii.

In acest an, începutul l-au făcui 
lăcătușii loan Sanda și Iosif Panes 
sudorul Gheorghe Udangiu și strun
garul Ion Diaconcscu. La inițiativa 
și sul, conducerea maistrului meca
nic Vaier Rădoi, ci au conceput un 
dispozitiv cu care să se poată pre
lucra lemnul în depozitul minei, în 
cazul cînd furnizorii nu livrează la 
vreme cantitatea cerută de lemn fa 
sonat.

In mare, părțile care compun a 
cest dispozitiv constau dintr-un mo 
tor electric recuperat din mină care 
nu mai corespundea construcției an- 
tigrizutoase, din volante (roți ca 
re-1 pun în mișcare) devenite nefolo
sitoare la moara de rambleu și din 
echipamentul electric necesar. Pe 
lingă costul scăzut pe care-1 are.

datorită faptului că este „construit" 
fără cheltuieli materiale, dispoziti
vul rezolvă una din principalele 
probleme în ale mineritului : apro-

tehnician C. DANILA

(Continuare in pag. a 3-a)
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COMENTARIU :
Depoluarea clima
tului politic eu
ropean corespunde 
intereselor 
popoarelor 
nentului 
Puncte de 
fricane 
Sosirea la 
delegației 
Start în
prezidențiale 
S.U.A.
„Pioneer-10“ în 
zbor vertiginos spre 
Jupiter

tuturor 
conti-

Sofia a 
U.G.S.R. 
alegerile 

din
Luni, 6 martie a.c., tovarășul 

Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Vâslii

Ivanovlcl Drozdenko, ambasado
rul extraordinar șl plenipoten
țiar ol U.R.S.S. la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășura! 
Intr-o atmosferă tovărășească.

Femeia în Valea Jiului
de odinioară

©

o
©
e

® In fruntea luptelor revendicative, alături 
de mineri

® Cercurile de femei — organisme de orien
tare a activităților de luptă împotriva terorii, a 
exploatării muncitorilor.

• Represiunile nu au stins, nicicînd, flacăra 
luptelor revoluționare

• Femeile — mame, soții, fiice — deopotrivă 
militante active pentru o cauză comună.

asocierea acestor cuvinte,La __  . .
in mod instinctiv îmi apare în 
față portretul viu al văduvei 
Golcea, care in focul luptei de 
la Lupeni din ’29 alături de soț. 
a fost nevoită să îndure cum a- 
cesta se sfirșește în brațele ei 
împușcat și străpuns de baio
netele soldaților. Ea ducea mîn- 
care soțului aflat în grevă, iar 
cînd acesta a fost împușcat s-a 
grăbit să-i bandajez^ rana, dat 
soldatul a bruscat-o și „a îm
puns cu baioneta în spate pe 
nenorocitul muncitor care a mu
rit pe loc".

După cum a ajuns să fie cu
noscut cazul în istoria mișcării 
muncitorești — văduva venera
tă — ..și-a pierdut primul băr
bat în 1922, cu ocazia explozi
ei miniere, iar pe al doilea 
acum. De la primul bărbat i-a 
rămas un copil de 8 ani. de Ia

Documente 
de arhivă

al doilea o fetiță de 3 ani și în 
afară de aceasta mai ține încă 
un copil orfan al surorii sale. 
Acum este completamente fără 
pîine“.

Prin elocvența lui, cazul în
truchipează simbolic femeia, so
ția lucrătorului subteran, ma
ma copiilor de mineri, care de
și nu era cuprinsă în munca 
productiva, o vedem mereu în
grijorată pentru hrana și îm
brăcămintea copiilor, căldura 
căminului de reîntoarcerea so
țului din adîncul pămîntului,

ceea ce o face demnă șl o ono
rează alături de tovarășul ei de 
viață. Mai mult, prezența ei ac
tivă se remarcă în vîrtejul fră- 
mîntărilor sociale și politice alo 
minerilor, participînd la demon
strații, adunări, răspîndind ma
nifeste, protestînd, cugetind îm
preună cu masele de mineri 
pentru fericirea zilei de mîine.

Ștergînd colbul de pe dosare
le de arhive, filele îngălbenito 
de patina timpului evocă epi
soade revoluționare însemnate 
din viața femeilor de mineri do 
pe Jiu, Primele informații do
cumentare ne parvin de la în
ceputul lui 1929 cu ocazia per
cheziției făcute la sediul Sin
dicatului unitar din Vulcan, 
constatîndu-se că din efectivul 
de 800 membrii sindicali în
scriși, 150 sînt femei. Tot cu a- 
cest prilej a fost verificată și 
activitatea organizației de fe
mei din localitate ce funcționa 
sub denumirea de „Ajutorul 
muncitoresc român".

După cum se atestă documen
tar. demersurile pentru consti
tuirea pe țară a organizației A- 
jutoru'ui muncitoresc român,

Nicolae VVARDEGGER 
Arhivist principal 

Arhivele Statului Deva

(Continuare in pag. a 3-a)

PANOU DE ONOARE
Colectivul Uzinei de preparare a cărbunelui 

din Lupeni numără în rîndurile sale 147 de 
femei. Dintre acestea. 126 lucrează efectiv în 

procesul de producție — ne relatează corespon-

FESTIVAL DE POEZIE 
PATRIOTICĂ

„DIN LUPTA Șl MUNCA 
UTECIȘTILOR"

Peste 500 de utccișii din cadrul 
celor cinci școli generale din ora-

,CEA MAI 8UNA LABORANTA"

I 
I Plantări

dentri noastră voluntară din unitate. Victoria 8 

Tomcscu. Ea anexează rîndurilor trimise redac- I 
ției fotografiile cîtorva dintre muncitoarele I 
fruntașe din întreprinderi. Prezentăm două 
lin acestea.

ANA SAV, muncitoare în secția sortare. IRINA IUGA.. lăcătuș în secția de întreți
nere mecanică

I 
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de
primăvară

De citeva zile, s- desfășoară în 
toate localitățile municipiului Pe
troșani o amplă acțiune pentru plan
tarea arborilor și arbuștilor pe ca
re serviciile de gospodărie ale con
siliilor populare i-au procurat în 
scopul extinderii și amenajării zone
lor verzi și a parcurilor din cartie
rele centrale ale orașului.

Numai în Petroșani s-au plantat 
pînă acum peste 2 C00 arbori în car
tierele Aeroport și Carpați urmînd 
ca pînă la sfîrșitul lunii martie, cu 
sprijinul cetățenilor mobilizați de 
deputați, să fie extinsă această ac
țiune și în celelalte zone ale muni
cipiului.

in pag, a 2-a

SPORT

inginera 
Rodica Tatulici mi-a re
levat cu străluciri de dia
mant frumusețea spiritu
lui feminin, chibzuință și 
hărnicia proverbială. Am 
văzut-o intr-o consfătuire 
de lucru la Petroșani. .1 
fost ascultată cu mult in
teres, i s-au pus întrebări 
și i s-au cerut lămuriri. 
Acum însă: „Un simplu 
răspuns ar fi acesta : pes
te 5 CO de femei fi tot pe 
alifia bărbați, și dacă am 
vorbi de cointeresarea ma
terială, o socotesc egală, 
fabrica nu este numai lo
cul unde iți ciștigi plinea, 
e și locul unde îți asiguri 
demnitatea. Amil trecut 
fabrica noastră a primit

20 de fete, abia termina
seră clasa a X-a... Tine
rețe ce mai. Multora din
tre ele le lipsea cadența, 
deprinderea cu munca. .4- 
cum insă sîntem mulțumiți 
de ele. S-au integrat în 
viața fabricii, a colecti
vului". Integrare! Și un 
gind, deopotrivă de stimă, 
dar poate și de multă 
pretenție, mărturisesc, că 
ascidtind-o vorbind cu 
drag despre Florica Măi- 
tăsăreanu, sau floarea 
Florea. chiar și despre 
Ioana Mesaroș. am insis
tat. Nici un cuvînt însă 
despre ea. Mi-a zimbit și, 
strîngindu-și mîinile mi-a 
dat să înțeleg: „Că nu 
prin persoana ei există 0-

mogenitate, disciplină și 
rezultate bune in fabrică, 
ci prin munca colectivu
lui". Din teama de a nu 
cădea in retorism, mă bo- 
tărîsem să explic faptele. 
Dar „Nu... Fac tot ce am 
făcut și pînă acum, plus 
încă ceva pe deasupra: 
muncesc mai mult. Imi 
place extrem de mult ceea 
ce fac. Dacă „fetele mele" 
— ce frumos sună „fetele 
mele!" — concentrează 
acolo la mașini îndemâ
narea, măiestria, hărnicia. 
Cadrele, adică cei care 
conduc, își dăruiesc inte
ligența umană. Față de 

sarcinile de produc
ereseul cu peste 2 

î. Așa că... Vedeți, 
omul nu poale să se mul
țumească numai cu ce este 
pus să execute. Omul are 
brațe, dar mai are și min
te... Locul femeii e peste 
tot, în gospodărie, lingă 
soți, mamă, dar fi In tre
burile obștești... (Fruntea 
i se încrețește, iar ochii se 
întunecă). Unii mai cred 
încă în povestea cu „cra- 
tița", ei bine, în zona as
pirațiilor, femeia are un 
cuvînt de spus. La ma
șina de bobinat, la ta
bloul de comandă, pe lo
comotivă, în conducerea 
treburilor statului, în ori
ce caz, societatea noastră 
egalează rolurile barbat- 
femeie și invers..."

Cuvintele se vădesc sin
cere. pornite din inimă, 
lată de ce a trebuit să-mi 
notez

„Am de spus multe des
pre directoarea noastră: 
neobosită, plină de iniția
tivă, respectată de oa
meni". Și Maria Tomșa. 
.....uite de pildă: nu se 
lasă pînă nu duce totul 
piuă la capăt... Nu-i sca
pă ochiului nici o lucrare 
făcută de mintuială. Și 
cu tinerele fete..." Prețui
rea oamenilor, a pricepe
rii fi hărniciei lor este o 
dominantă a caracterului 
Rodicăi Tatulici. Firește, 
ea nu poate admite nici 
măcar cu gindul că me
ritele nu aparțin colecti
vului. Pentru toate are 
răspunsuri. Nu vorbe, ci 
fapte, planuri concrete, 
inginerești. Cu cit știi mai 
mult, cu cit muncești mai 
intens și mai conștient, 
cu atlt exigența ta față 
de tine crește, ca și de
cența modestiei.

,Jă facem în fiecare 
clipa o statuie modestiei", 
spunea Socrate. Pentru 
Rodica Tatulici, femeia, 
soția fi tovarășa de mun
că a oamenilor de la 
l'iscoza, nu-i cazul. Ro
dica, ca și celelalte ma
me, surori și fiice, făuresc 
din această lună martie, 
în care celebrează primele 
rîndunele și primii ghio
cei, un anotimp fără sfîr- 
șit; femea nelegată de nici 
un lanț, de nici o servi
tute, decît de lanțurile 
dragostei și stimei.

Recent, comitetul orășenesc U.T.C. 
Lupeni a organizat festivalul-con- 
curs de poezie patriotică „Sub Ha
muri de partid biruitoare". Aflat 
la cea de-a doua ediție, în cadrul 
festivalului s-au prezentat tineri din 
școlile generale, liceu, școala pro
fesională, întreprinderi economice 
care, pc lingă faptul că au oferit 
publicului, destul de numeros, un 
frumos spectacol dc poezie, au în
chinat versurile eroicelor lupte duse 
de mineri în anii grei dinaintea e- 
liberării patriei.

După aproape două ore, juriul 
compus din profesori de limba ro
mână din orașul Lupeni, a stabilit 
cîșiigătorii : locul I — Gabriela Po
pescu, Școala generală nr. 1; locul
II — Ileana Moraru, Liceu; locul
III — Olimpia Boca, Școala gene
rală nr. 3; premiul juriului — Delia 
Stratiț, Școala generală nr. 1.

Festivalul poeziei patriotice „Sub 
flamuri de partid biruitoare" a fost 
o amplă manifestare artistică, un 
cald omagiu adus acelora care s-au 
jertfit pentru dreptate și libertate.

șui Lupeni au fost antrenați în ca
drul concursului „Pagini din lupta 
și munca uteciștilor pentru construi
rea societății socialiste în patria 
noastră", inițiat de către comitetul 
orășenesc ’.T.C. în cinstea semi
centenarului. După desfășurarea fa
zei pe clase și pe școli, elevii con- 
stituiți dc acum în cinci echipe ale 
școlilor generale au participat la 
faza orășeneasca care a avut loc 
recent în sala Palatului cultural. Du
pă epuizarea întrebărilor la care 
concurcnții au răspuns în scris, ju
riul a dat verdictul : locul I — e- 
chipa școlii generale nr. 3 (50 
puncte); locul II — echipa școlii 
generale nr. 2 (45 puncte); locul 
III — echipa școlii generale nr. 6 
(42 puncte). Concurenților lc-au fost 
oferite din partea comitetului oră
șenesc Lupeni al U.T.C. diplome și 
rtremii în obiecte, cîștigînd în acc- 
ași timp dreptul de a participa la 

faza municipală.

Concursul organizat de către co
mitetul U.T.C. de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni în cinstea semicente
narului U.T.C. s-a bucurat dc un 
deosebit succes. Majoritatea tinerilor 
uteciști din secția C.T.C. laborator, 
pe parcursul unui timp îndelungat, 
au lost antrenați la îndeplinirea cu 
conștiinciozitate a sarcinilor dc ser
viciu, cunoașterea și respectarea 
normelor de protecție a muncii etc. 
Apoi a urmat faza pe secție care 
s-a desfășurat pc bază de întrebări 
și răspunsuri in prezența unui juriu 
format din cadre competente ale fa
bricii. La sfîrșitul concursului au 
fost declarați următorii cîștigători : 
locul I — Angela Pop, locul II — 
Cornelia Florea, și locul III — 
Ileana Șerban. Celor trei concurente 
le-au fost înmînaie premii în o- 
biecte, iar „cea mai bună laboranta" 
— Angela Pop — va li răsplătită 
cu 0 excursie grai uită prin țară.

V. COANDIIAȘ

DA, AVEȚI DREPTATE!...
Prietenul meu X e cunoscut pen

tru intransigența părerilor pe 
care le exprimă. Nu-și schimbă 
propriile ginduși cu una cu două. 
Reflectează, asimilează și hotă
răște. O dată formulată o opi
nie, greu i-o mai poate cineva 
schimba, la din nou firul logic 
al analizei și numai dacă găsește 
pe parcurs o fisură, un amănunt, 
pe care l-a ignorat, mai stă in 
cumpănă. Deunăzi, cînd s-a intil
nit pe sală cu Refill ăl mare" (și 
nu știu cum se face că întimpl 
rea i-l scoate mereu in cale), 
tră in vorbă ca de obicei, de 
una, despre alta. .Șeful" — 
ii știe fermitatea — il mai în
treabă cile ceva, il consultă. Așa 
e bine. Orice șef trebuie să cu
noască frămîntările subalternilor 
și, mai ales „opiniile" despre co
legi.

— Mi se pare că Moroșan nu 
stă bine cu caracterul ?

— Aveți dreptate — a 
puns X. Nu stă!

— Una spune la meci și alia 
după.

— Exact. Ați sesizat perfect, 
și X a rîs. E un fel de dupli
citate.

— Despre Marineasca de la 
proiectare însă aud numai apie- 
cieri bune. Conștiincioasă și pli
na de zel.

— Plină!... Ați intuit, ,4f.i e.
— Despre fata de la planifi

care, despre asta nouă, ce se vor
bește ?

— Dv. ce-ați auzit ?
— Că e lipsită... de îndrăz

neală Nu iese cu nasul din hiiiii.

— Nu iese! remarcă A’ cu se
riozitate.

— îmi pare bine a zis șeful, 
am vrut să-mi verific niște pă
reri personale. Și...

— E firesc. Aceleași criterii. 
Logica. Să trăiți, tovarășe

Peste citeva minute X

răs-
chemat la ajutorul șefului, r... 
tru rezolvarea unor treburi de 
organizare a producției, im con
sult pentru schemă, un... dar cite 
nu sînt intr-o centrală ca a noas
tră.

— Te salut!
— Cu respect ! a răspuns scurt 

și apăsat X.
— Dragul meu, in afară de 

problema cu motorul .J-'iatului" 
meu, aș vrea să te consult cu 
privire la...

— Exact... Aveți dreptate!
— Nu vreau să mă iau după 

simple zvonuri, dar am auzit că 
Sanda, o știi, aia care mătură 
subsolul, încurcă măturile, găle
țile, vine tirziu la serviciu și iși

pen-

cam pierde vremea.
— întocmai! Le încurcă și... 

așa mai depare.
— l'asăzică, nu mă înșel?
— De loc ! s-a speriat X. Diag

nostic precis.
— îmi spunea cineva deunăzi, 

că ioana, vinzătoarca de la iaurt, 
din colț, vinzătoarea de la ali
mentară...

— Ați intuit-o. Cînd spune, 
spune. N-o clintești din loc.

La ora 15ȘO, dubă o scurtă 
ședință operativă, șeful și al să:: 
ajutor, părăsesc împreună clădi
rea .<

Șeful: „îmi place grozav X. 
Are, dom’le, o deosebită capaci
tate de a dibui corect caracterul 
oamenilor".

Subșeful: „O intuiție a-ntîia!" 
Șeful; „Am vrut să-l încerc, 

■am întrebat ce părere are des
pre Moroșan. Am rămas pur și 
simplu uimit. L-a definit precis".

Subșeful: „Probabil o coinci
dență. Și eu..."

Șeful: „Și?!"
Subșeful: „L-a caracterizat e- 

xact cum am gîndit eu... Dar știți 
cum l Cu o precizie matematică".

Șeful: „Am spus eu că o con
sultare cu subalternii e o metodă 
excelentă. Și A’ e ca un barome
tru. Prin el și prin alții ca el 
îmi verific propriile-mi păreri".

Subșeful: „Da, da. Aveți drep
tate... Și eu îi consult regulat. Să 
trăiți!... Ne vedem mîine la șe
dința de analiză..."

Și X, pierdevarîl, omul care.. 
Dar ce să mai vorbim ?...

Dem. D. IONAȘCU
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In

„CUPA 
ROMÂNIEI 
la fotbal

LA ODORHEIUL SECUIESC r

TEXTILA JIU ©-3
Au intrat In lupta pentru preți

osul troleu al „Cupei României" 
(etapa șoisprezecimilor) și echi
pele de divizia A. Competîțio ma
rilor surprize nu se dezice nici de 
estă dată. Steaua, Steagul roșu. 
Fciitehnica lași. Petrolul. „U“ 
Craiova. U.T.A., Forul ou părăsit 
lupta, aminindu-și — pentru olt 
on — pretențiile la... supremație.

Lc Odorheiul Secuiesc, în com
pania echipei locale, Textila, Jiul 
a ciștigat la un scor care, de o- 
bicei, retează veleități și scuteș
te de comentarii inutile pe cei 
ce sperau intr-o surpriză. Venind 
după o infringere discutabilă Io 
Sibiu (0—1, in min. 88 a înscris 
Răduță) în fota divizionoreî B, 
C.S.M., Jiul, s-o impus totol la 
Odcrhei dar... cu prețul unor 
mori eforturi.

După cum om oflat, primo re
priză, încheiată cu un scor olb. 
n-c prilejuit un motiv de sotisfac- 
ție pentru antrenorul Eugen lorda- 
che, core-o fost nevoit să asiste 

un inexplicabil joc steril, des- 
linot, incoerent ol „băieților" săi. 
In toată această perioodă, atacul 
Jiului core, in ultimul timp, se 
pusese destul de bine „pe picioo- 
re”, o acționat hootic, dezorien
tat, fără o insista pe incisivitate 
V direcționore. E edevorot că și 
fotbaliștii locolnici ou luot jocul 
„’•o mare ombiție”, oruncindu-se 
rvînfat in atac, însă jucînd la..

Pretențiile unei echipe de C. An- 
grenindu-se in acest dezo ’entat 
„na-ți-o ție. dâ-mi-o mie", fotba
liștii Jiului n-ou reușit să inscrie 
nici un gol, deși ocaziile favora
ble n-au lipsit, s-au complăcut in 
postura de... așteptători ai unui 
gol „din senin", care însă nu moi 
„venea".

Pauza, cum se spune frecvent, 
s-a dovedit un sfetnic bun. Alta 
a fost „fața" Jiului la reluare. 
Antrenorul Iordache pretinde dă
ruire. concentrare în joc și intu
iție elevilor săi și... golurile nu 
intîrzie.

O minge in adincime il găseș
te pe Stoian înfipt in „coasta" 
stoperilor adverșî, acesta sprintea- 
zâ și de pe Io 13 m il face... ino
fensiv pe portarul Textilei. E 1-0 
și oaspeții incep să-și facă jocul. 
Beneficiind — de altfel, ca pe 
parcursul întregii partide — de o 
apărare dirză. decisă, în care s-a 
remarcat din nou cuplul George- 
vici-Ștocker, și de o linie mediană 
care alimentează cu mingi utile 
orimo „boricodo", atacul Jiului 
începe să lege moi frecvent jocul 
și doar peste cinci minute Făgaș 
mojoreozo scorul, la o centrare 
excelentă o lui Naidin. La 2—0 
antrenorul Jiului operează două 
modificări în formoție, pentru a 
spori forțo atacului (Dodu în lo
cul lui Cotormani și Uilecan in 
locul Iu Stoian dar golul ultim

esle „opera" unui apărător local
nic core „ciupește” inutil un ba
lon clin piciorul lui Mulțescu, in- 
troducindu-l in plasă și lipsindu-l 
pe atacantul Jiului de plăcerea 
„înscrierii Io cuvinl”...

S-au mai ratat, după aceea cit 
și incinte. încă multe alte ocazii, 
așa incit, raportindu-l doar la cea 
de-a doua porte a meciului, sco
rul final poate fi considerat... mic. 
Autori oi ratărilor : Stoian (incre
dibil, singur de la 5 m I), Mul- 
tescu, Naidin. O singură ocazie 
de o înscrie, risipită cu prompti
tudine de Suciu, au avut și goz- 
dele in primo repriză.

Arbitrul C. Ghiță din Brașov a 
condus bine, liul a aliniat urmă
toarea formație : Suciu — Geor
gescu, Gcorgevici, Ștocker, Nemeș 
- Cotormani (Dodu), Libardi - 
Făgaș, Stoian (Uilecan), Mulțescu, 
Naidin. (De notot că un olt fun
daș stingă al Jiului. Matei Popes
cu, este scos temporar din „circu
it". Duminica, aceasta s-o îmbol
năvit subit cu citeva ore inainte 
de meci).

® La Hampton (Virginia) o nouă finală u supera- 
șilor Ilie Năstase — Stan Smith © F.C. Santos, echipa 
lui Pete, își continuă turneul in Europa @ Marinarii ro
mâni dc pe cargoul „Tg. Mureș" au ciștigat o competiții- 
internațională a vaselor, la fotbal, disputată la 1 ondrn 

Echipa națională «le handbal a României, după s a 
perpelit zadarnic să reducă scorul in meciul cu iugoslavii, 
a scos o „chinuită" victorie in fața suedezilor. Declin 
vădit O Joi, Minerul t ricani — Minerul Lupcni 0—3. Au 
înscris, in ordine, Panaitcscu. Lucuța și Cotroază. Test 
util dc verificare pentru jucătorii ambelor formalii Q Du-

NOTE PE PORTATIV
pă ciștigarca turneului studențesc dc rugbj de la Iași, 
antrenorul Științei Petroșani. Teodor Rădulescu, se de
clară (totuși!) nu integral satisfăcut dc evoluția echipei. 
Așa «la ! Laurii succesului vremelnic alterează doar spi
ritele necombative Q Echipa de tinerct-rczcrve a Jiului a 
juc at, duminică, la l ricani, ciștigind cu 2—1. Antrenorul T. 
Szabo a folosit următorul lot: Rusii—Anghelini, Căluț, Mun- 
leanu, Tonca, Matiaș, Dclcanu, Lucian. Biro, Șereanu, Giurcă, 
lacov © Organizat de C.M.E.F.S., simpozionul .Finalele Cu
pei Davis" s-a desfășurat și la Lupcni. Semnificative, in ca
drul discuțiilor, au fost cuvintele antrenorului dc tenis din 
Lupcni, Petre Alexandru, adresate tinerilor „să mai calce 
și pe la arena de tenis, că trotuarele, slavă lor, tare-s bătă
torite" O Un cititor din Pctrila ne întreabă ce s-a intim- 
plat cu Urmcș, ele ce nu mai joacă... Ba, joacă! Joacă la...
Pronosport” pină se reface după accidentul dc la Reșița. 

Așteptați-! ! ..Mitică" va reveni pe gazonul Jiului. Cit de cu- 
rind O Au ieșit și fetele... pe zgură. Le-am revăzut, dumi
nică, pe handbalistele de la Jiul și mi-a plăcut doar Gina 
Galan. E .în mină” !

— la, tc rog, loc, Georgcs- 
< ulc. Aș vrea, pentru început, 
să-ți stîrncsc un pic spuza a- 
minlirilor. Spunc-mi, ai 20 dc 
ani dc cind „frămînți" galoane
le?

— Exact ! Și cită plăcere 
îmi face să-mi amintesc acea 
primăvară a lui ‘51. cind am 
fost legitimat la .piticii" Tină- 
rtilui dinaniovisl. Jucam alături 
«le Varga, dc Pirrâlab. Nclu 
Nnnweillcr. Mataclic. Iljlagian. 
Apoi la juniorii lui Dinamo...

— Dinamo a avut întotdeau
na antrenori mari 1

— li aveam „meșteri" pe 
Rudj Wctzcr și Pc bătrintil 
Sfcinbach„.

— Si, cc-a urmat...
... Alexandru Georgescu,

ostclc apărării Jiului, fotbalis
tul — tehnician care și-a găsit, 
la Petroșani. împlinirea totală 
a năzuințelor, cade, parcă din- 
tr-odată, în... „butoiul1* cu me
lancolic. Șj gîndcșlc și tace. 
Deapănă mintal fiorul anilor, iși 
aduce aproape accidentul din 
1955 — ..fractură dc maleolă** — 
revede figura jovială a antre
norului Sfera Și cele 6 luni la 
„seniorii" I.T.B.-ului, la 15 ani. 
..In 1957. la un „amical** cu 
Progresul, jucam stoper și l-am 
..ținut* pc Dinulcscu. Cred că 
m-am achitat dc sarcini, pentru 
că, în continuare, am trecut Ia... 
Progresul**.

— Pînă cînd ?

GEORGESCU
la triaturi «Iar am jucat doar o 
repriză, in 1965, cu Cchoslova- 
«ia. la Nitra : 1-1.

Ce . posr în ■hipj tc-a 
mai mult ?
Am jurat in A, pe toate 

_posturile", inclusiv de portar. 
Adu-ți aminte dc acel 5—2 cu 
Dinamo, la București ! Mi-a plă- 
«ut .la Progresul, să joc înain
taș, în formula Oaidă (Matei), 
Matcianu, Georgescu, fa răi ungă 
și la Jiul stoper sau „lateral 
drea pla".

— Ții minte vreun meci în 
carc-ai jucat foarte slab ?

— Cu S.C. Bacău, in 1970, la 
Petroșani. S-a acordat un pe
nalty din cauza mea. N-o să 
uit acel meci !

— Și cel mai bun meci ?
— Cu Farul Constanța. 

1969. Am dat gol !
— Care ți-au fost coechipie

ri — prieteni ideali?
— Dar de ce ? Vrei să Știi cu 

cine mă însoțesc ca să mă.„ 
descoperi ? Totuși, află, Solo
mon la Crișul, Al. Constanti- 
nescu la Progresul, aici — toți, 
in special apărătorii. Eu n-am 
nimic cu nimeni...

— Cea mai mare satisfacție de 
pină acum ?

— Victoria din toamnă, asu
pra lui Dinamo !

— Decepție ?
— Infringerea, cu 5—1, in fa

ța lui Rapid și neîncrederea 
conducerii tehnice a lui V. Tîl- 
niaciu și posibilitățile mele.

— Ai un jucător preferat?
— Nicolac Dobrin.
— Altul ?
— Dragan Gcaicî.
— Cîți ani ai. nea .Gcorgl- 

că“ ?
— Mai puțini, oricum, decît 

au alții care-mi zic „nene" ! 311
— Șl pînă la cîți mai joci ?
— Pină cînd am să mai fiu 

util !
— Ai vreo dorință mare de 

tot?
— Să luăm, anul acesta, „Cu

pa României" și să urmez In
stitutul de mine.

— Succes I

— Pină in I960. I.a juniori — 
îl aveam antrenor pe actua
lul tehnician Eugen Iordache — 
și pe la .seniori”, in meciuri a- 
micalc. 
Roșiori 
greșul, 
și plec 
luni la

— Urmează perioada orădea- 
nă ?

— Da. Din 1962. Infîi în divi
zia B. apoi în A. Pînă-n ’65.

— Ce coechipieri ai avut ?
— Solomon, Pojoni, Donciu. 

Vlad, Szackacs II ș.a.
— Din 1965 ?
— Iar la Progresul București.
— In A ?
— Și-n A și-n B, și-n 
I Cum se nimerea !
— Restul ..drumului" 

știm. In ’68, vara, te-a 
Ozon la Petroșani. A fost greu 
la început... Publicul nu prea te 
agrea. Ozon dorea- să te impună 
și... a reușit

M-am impus singur. Tena-

Un an de „B". la C.F.R. 
și. in 1961, revin la Pro- 
Mai stau citeva luni 
militar. Am jucat șase 
C.C.A., la .tineret”.

în

. TEODORESCU

1- T-

BASCHET

Amară î

echipei), 
A ran ca 

Maria

tău îl 
adus

David nu ..scuză* 
putea 1) scorul se-

B și-n

ETAPA A XXV-a (28 MAI)

roșu

fi readus ETAPA A XXVl-a (31 MAI)

sportului alb

Steagul

roșu

F.

F.

roșu

N. LOBONȚ

ce
Ați

vă 
de

Steagul roșu 
F. C. Argeș 

Politehnica 
Steaua

ETAPA A XXIl-a (20 APRILIE) 
„U" Cluj Dinamo
Rapid Craiova
Politehnica C.F.R.
F. C. Argeș U.T.A.
S. C. Bacău Jiul
Steagul roșu Crișul

Tg. Mureș Steaua
Petrolul

> februarie 
• din Cluj 
zonal de 

r școlilor

In zilele de 25—26 
a.c.. Sala sporturilor 
a găzduit turneul 2 
handbal al echipelor 
profesionale comerciale, compe
tiție organizată de Ministerul 
Comerțului Interior. La acest 
turneu au participat reprezen
tativele de handbal (băieți și 
fete) ale școlilor profesionale 
comerciale din Arad, Petroșani 
și Cluj.

Reprezentantele orașului nos
tru — tinerele eleve ale Școlii 
profesionale comerciale, antre
nate de prof Ion Chiș — au 
repurtat o strălucită victorie, 
reușind să se claseze pe primul 
)ck. cumulînd 4 puncte din tot 
atftea posibile. Ele au învins cu

12—6 și 8—o pe colegele lor din 
Arad, respectiv din Cluj. Acest 
fapt le dă dreptul de a partici
pa la turneul final al compe
tiției, ce se va desfășura la Tg. 
Mureș intre 24 și 25 martie a.c.

Dintre mesagerele handbalu
lui petroșănean s-au remarcat, 
în mod deosebit. Mariana Dur- 
dun. Maria Bucur (cea mai teh
nică componentă a 
Aurica Condurache. 
Acs. Maria Popițiu și 
Tătar.

Le dorim tinerelor handba
liste succes și pe mai departe 
în dificila înfruntare care le aș
teaptă.

Da. Bun ! Spune-mi ceva 
despre .selecționările’* tale ?

— In lotul B, in 1964 și-n lo
tul de tineret al României. în 
ț065. Am fost prezent mereu

Pe pirtiilc din Paring — 
schiori, mai mari, mai mici, 
schiori de toate virstelc.

Foto! Simion POP

In sala Olimpia din orașul 
de pe Bega, s-a disputat, dumi
nică, partida de baschet dintre 
divionarele B. Voința Timișoa
ra și Știința Petroșani. Abor- 
flînd meciul timorați (de ce ?), 
baschetbaliști; noștri au dove
dit multă nesiguranță în joc 
și-au pierdut in final partida 
cu scorul de 105—60. Comen
tariile sînt de prisos. Jucătorii

Științei au avut lungi perioade 
de timp în care s-au mișcat în 
teren -pe picioare de plumb'*. 
Numai pe contraatac, timișore
nii au înscris 36 de puncte I 
Starea proastă a parchetului, e- 
rorile de arbitraj și eliminările 
lui Bochiș și — 
(și nici n-ar 
ver primit...

Ilie CIUNGU, 
corespondent

E bine ca fiecare, la 
nostru de muncă, să ne dove
dim intransigenți In fața lip
surilor proprii și ale semeni
lor. E bine să ne facem cu 
conștiinciozitate datoria. E ne
cesar ! E de dorit ca acest lu
cru să-l facem cu consecven
ță. fără intermitențe. Pentru 
că altfel...

I’c Mihai Cocîrlă, adminis
trator (după cît se pare) al 
stadionului „Jiul”, toți zic că 
11 cunosc (!) ca un gospodar 
priceput, sever mai mult cu 
alții decît cu sine însuși și 
întrucitva preocupat dc bunul 
mers al treburilor. Așa o fi. 
In aparență... Și în realitate, 
nu-i așa ? — mă veți întreba. 
Sigur că nu. Mihai Cocîrlă e

CERBERUL
preocupat, foarte adevărat, dc 
multe ori și de satisfacerea 
nevoilor dc... încălțăminte pu
să la punct a fotbaliștilor. In 
timpul liber (dc care dispune 
cu suficiență) însă... repară 
pantofii, de orice gen, aj cunos- 
cuților sau necunoscuților, ca
re știu unde să-1 găsească pe 
.meșter”. Adică cei care cu
nosc „intrarea particulară**, 
prin care se poate ajunge la... 
.Drege tot”. Numai că prin 
acea „intrare" nu poate pă
trunde oricine. Dacă-1 cunoști 
Pe .administrator”, da, poți — 
dacă nu. poți fi și... Mafalda, 
că nu pătrunzi înăuntru. Am

incercat șj noi, nu demult, la 
meciul cu C.S.M. Reșița. I-am 
explicat „patronului** stadio
nului, ne-am legitimat. De
geaba ! Mielul de mai înainte 
devenise cerber ! Și politețea 
se transformase intr-o inso
lentă crasă, in impertinență 
periferică (,„..$i ce dacă ! Nu 
mă interesează de unde ești ! 
Poți să tc <?uci să mă reclami 
unde vrei'*).

Să (e reclam, meștere „par
ticular” (nedeclarat), „patroa
ne" Mihai Cocîrlă ?! Nu. Eu 
încerc doar să-ți schițez por
tretul, la proporțiile pe care 
le-ai luat în ultima vreme. 
Așa. ca să te știe și alții... 
Poate ici și-o „primă" !

ETAPA A XVI-a (12 MARTIE)
A. — Rapid

, C. Argeș — S. C. Bacău
Petrolul — Steagul roșu
Dinamo — C.F.R.
„U“ Cluj — Politehnica
Farul — A.S.A. Tg. Mureș
Jiul — Crișul
„U" Craiova — Steaua

ETAPA A XVII-a (19 MARTIE)
,U“ Craiova 

Dinamo 
Jiul 

Petrolul 
F. C. Argeș 

.U" Cluj 
U.T.A. 
Farul

Steagul roșu 
A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul
Rapid
S. C. Bacău 
Steaua 
Politehnica

„U” Cluj — C.F.R.
Dinamo — Farul
Crișul — S. C. Bacău

ETAPA A XXIV- a (24 MAI)
Steaua — S. C. Bacău
C.F.R. — Crișul
Politehnica — Rapid
Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș
Jiul — Farul
U.T.A. — Dinaino
F. C. Argeș — .U" Cluj
Steagul roșu — .U“ Craiova

„Petroșaniul poate 
în circuitul național al

ETAPA A XVHI-a (26 MARTIE)
Argeș — Steagul roșu

„U“ Cluj ’ — A.S.A, Tg. Mureș
Dinamo — Politehnica

Steaua 
C.F.R. 
Crișul 

S. C. Bacău 
Rapid

Craiova

Farul
Steagul . .
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
.U“ Cluj
F. C, Argeș 
Dinamo
S. C. Bacău

U.T.A.
Steaua
C.F.R. 
Crișul 

Petrolul 
,U“ Craiova 

Jiul
Politehnica

Prezența inedită in orașul Dosim 
a unei mari personalități a spor
tului alb a fost „recepționată** cu 
promptitudine dc toți aceia pentru 
care Năstasc și Tiriac înseamnă nu
mele unor redutabili aștri străluci
tori în constelația marilor glorii ale 
rachetei. Cu ații mai mult, cu cît 
în posesia domniei sale se aflau 
două :ilme-documcnt ale unor mo
mente dc neuitat din istoria spor
tului românesc : dubla prezență ro
mânească în finalele Challange- 
round-ului. la Clevclant și Char
lotte — S.L’.A. Cu atit mai mult 
cu cit onorabilul oaspete, secreta
rul general al Federației române 
de tenis, prol. ALEXANDRU J.A- 
ZARESCI , nu a făcut altceva de
ții.. să-și vadă orașul natal după 
o ..absența” dc cîțiva „ani buni" 
ți, bineînțeles, să militeze pentru 
reînchiderea acestui vechi centru 
mineresc în circuitul național al 
sportului alb. Prezența noastră in 
„locuința temporară” a profesorului 
Al. Lăzărescu, datorată și bunului 
sau prieten și coleg, prof. Mircea 
Pascu, nu a surprins, ci dimpotri
vă a făcut plăcere reputatului teh
nician român.

— Să nu vă surprindă, dar eu 
sini pentru o colaborare permanentă 
cu presa. apoi, să nu imam un 
lucru: in urmă cu mulți ani. pe 
cînd ziarul de aici se numea „Zori 
noi", m-am numărat, nu o dată, 
printre aceia care au semnat in co
loanele sale. Cind am părăsit Petro- 
șaniul, pentru a urma cursurile In
stitutului de educație fizică, nu aț 
fi crezut, sub nici o formă, că 
odată fi odată, voi ajunge condu-

cătorul unei federații sportive care 
<ă dirijeze activitatea celor mat re
dutabile glorii ale tenisului româ
nesc, european, fi de ce nu aș spu
ne-o, mondial.

— In anii din urma ați avut po
sibilitatea să vedeți pe viu, tot 
arc mai bun tenisul mondial, 
vizitat...

— ...zeci de țări...
— ...și bănuim, dc fiecare 

leagă o amintire. De oamenii 
acolo, dc sportivii intîlniți.

— Este foarte adevărat, dar e 
greu să aleg. Aproape imposibil. Nu 
am să uit niciodată cele două mari 
finale, din '69 fi '71, jocurile din 
..calificări" cu Sparda fi Anglia 
(1969). India fi Brazilia (1971)

— Brazilia poate spune mult ori- 
. ui, in mod special acelora care iu
besc fotbalul...

— Adevărat, dar mai ales celor 
ce ; ăd Brazilia. E de neconceput, 
acolo, in (ara cafelei, să pretinzi 
cuiva i.î Brazilia poale fi învinsă. 
Numai Ilie fi Ion au îndrăznit. $i 
au reușit să demonstreze ceea ce pă
rea o... axiomă. De altfel, de cona
ționalii lui Bele mă leagă o serie 
ile amintiri. Aici. în mijlocul fana
ți mul m sud-american, am cunoscut 
pe .el mai formidabil arbitru, en
glezul Hardwick • vicepreședinte al 
F.I.L.T. Corectitudinea sa exempla
ră a atras aprecieri unanime din 
partea specialiștilor dar și injurii 
fi bruscări cu nemiluita din partea 
spectatorilor. Nimeni și nimsc nu 
l-a clintit însă...

— Au existat, bănuim, în cariera 
dv. dc diriguitor al F.R.T. ți mo
mente „culminante"...

— in sensul negativ, neașteptata 
înfrîngere in fața Iugoslaviei, in 
Cupa Davis — ediția '70. La polul 
opus, satisfacția de a fi in perma
nent contact cu doi oameni ade
văr ați Ilie Nost ase și Ion Țiriac. 
Sini oameni, cu adevărat minunați!

Interviu 
cu prof. 

ALEXANDRU 
LĂZĂRESCU, 

secretar general 
al Federației 

române 
de tenis

Ar face orice pentru scopul propus. 
I ionul, pentru ei, este o noțiune 
necunoscută. Am văzut pe toți te- 
nismanii mari ai ultimilor ani, a- 
sistind printre altele la 5 Wmtbel- 
don-uri, dar nicăieri nu am cunos
cut un al doilea Ilie!

— Urmărim cu maximă atenție 
evoluția aților români. Poate toc
mai de aceea sînicm curioși de soar
ta echipei noastre in Cupa Davis, 
< uncncuia fiind intenția lui .. fiii" 
dc a se retrage.

— Să nu fiți îngrijorați. Atita 
timp cit mai avem în echipă un 
mare jucător N ăst ase, totul e po-

sibil. O 'pot confirma spaniolii cu 
Santana. In prezent se pregătesc 11 
candidați pentru postul... pretins 
vacant. Al doisprezecelea este... Ți
riac. De ce ? Pentru că atunci cind 
i-o vom cere, sînicm convinși că 
nu va refuza să lupte pentru cu
lorile patriei.

— La Petroșani, ii vom putea 
vedea vreodată pe cei doi iinaliști 
români de la Charlotte ?

— Noi vă promitem că vom face 
totul pentru u îndeplini această do
rință a dv. Totul depinde de ra
piditatea cu care orașul sa fi do
tat cu terenurile corespunzătoare. 
Aud că exista intenții frumoase in 
materie de tenis și aici. Cred că a- 
cum, in condițiile actuale, putem 
dovedi încă o dală marea recepti- 
■ Hate a tineretului la tot ceea ce 
este in vogă. Să nu pierdem mo
mentul. De altfel orașul nostru, Pe- 
troșaniul. are o tradiție in sportul 
alb. De ce nu am reînvia această 
tradiție ? Sper că forurile compe
tente. la nivel de mumii piu și ju
deț. să ne acorde sprijinul necesar 
în această direcție. Cu regret, con
stat că Calea Jiului, pină și la 
fot.ml stă slab la capitolul dot are.„ 

Apropo dc fotbal, vă pasi<t- 
ncază ?

Da și, din pur patriotism local, 
sînt un fervent susținător al Jiului, 
a < ârei lipsa de ambiție, din pli
ate. nu a înțeleg. De ce oare, aici, 

ne-am mulțumi numai cu locuit de 
mijloc f O alta echipă admirată de 
mine, aceea a rugbiștilor de la Ști
ința Petroșani, a dovedit că orice 
este posibil. Chiar și un titlu de 
campion la poalele Parîngului! Cre-

deți că în tenis am fi re 
mai cu gindul de a ne menține pe 
linia de plutire f Hotărit lucru, nu !

- Sperăm că acest apel al dum
neavoastră sa „prindă” acolo unde 
„bate" !

— Repet, lotul depinde dc în
crederea in oamenii cu care lucrezi. 
Este adevărat că uneori te înșeli, 
dar de ce nu ai încerca. Noi am 
trăit și decepții, ți aici nu-l uit 
pe magnificul antrenor Harry 
Hoppmann, profesor al lui~ I aver, 
Newcombe și alții, mentor al nostru 
la Cleveland, arbitru părtinitor în 
favoarea americanilor la Charlotte, 
unde, culmea, noi il cerusem cu 
arbitru. )>i totuși. H.H.-ul tenisului 
e inegalabil și il vom mai solicita.

— Aveți vreo dorința ?
— Să-mi văd eforturile de popu

larizare a tenisului încununate de 
succes. Prin ce j” Prin apariția unui 
nou Năstasc, a unui nou Țiriac. 
Sper ca concetățenii mei să mă 
jute. în primul rînd...

— In „materie" dc Cupa Da vi:
— O nouă finală cu România 

înscrisa pe masivul postament al 
„Salatierei" fi, de ce nu, expunerea 
prețiosului trofeu in văzul bucureș- 
ten'dor.

O întrebare de „ultimă oră". 
Ce se întimplă cu eroul „Grand 
prix“-ului dc la Paris?

— Nimic mai mult de o ..rela
xare", nedorită, dar inevitabilă in 
cariera unui mare jucător.,.

— Vă mulțumim ți...
— La revedere, împreună c 

și Ion la Petroșani Iu promit.

ETAPA A XlX-a (2 APRILIE)
Bacău — Petrolul

Steaua — Jiul
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A.
C.F.R. — F. C. Argeș
Politehnica — ,U“ Craiova
Dinamo — Rapid
Steagul roșu — Farul

.U“ Cluj

ETAPA A XX-a (12 APRILIE)
A.S.A. Tg. Mureș — Crișul
Petrolul — Politehnica
F. C. Argeș — Steaua
„U“ Cluj — Steagul roșu
U.T.A. — Jiul
Farul — S. C. Bacău
Rapid — C.F.R.

Craiova — Dinamo

ETAPA A XXI-a (16 APRILIE)
Steagul roșu 

Farul 
.U“ Cluj 

Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș 

Petrolul 
C. Argeș 

U.T.A.

Crișul
„U" Craiova 
S. C. Bacău 
Dinaino 
Steaua 
Politehnica

l " ( raiova 
•T.A.

Petrolul

Jiul 
C.F.R. 
Crișul 
„U“ Craiova 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
U.T.A.
Farul

Rapid 
S. C. Bacău 

Dinamo 
Petrolul 

Politehnica 
Steagul roșu 

.U“ Cluj 
F. C. Argeș

ETAPA a XXVlI-a (4 IUNIE) 
Politehnica 
„U“ Craiova 
F. C. Argeș 
Steaua 
Rapid 
Petrolul 
S. C. Bacău 
.U“ Cluj

Crișul 
U.T.A. 

A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 

Farul 
C.F.R.

roșu 
Jiul

ETAPA A XXVIll-a
(11 IUNIE SAU 21 IUNIE) 

Farul — ,U*
A.S.A. Tg. Mureș —
Steagul
Crișul
C.F.R.
Jiul
U.T.A.
Dinamo

Cluj 
Rapid 

Politehnica 
„U** Craiova 

Steaua 
C. Argeș 

Petrolul 
S. C. Bacău

S. C. Bacău 
Steaua
„U“ Craiova 
Petrolul 
Politehnica 
C.F.R.
F. C. .Argeș 
Rapid

ETAPA \ XXI X-a
(18 IUNIE SAU 25 IUNIE)

A.S.A. Tg. Mureș 
„U*‘ Cluj 

Jiul 
Dinamo 

U.T.A. 
Farul 

Crișul 
Steagul roșu

Farul 
Steagul 
A.S.A. Tg. Mureș 
.1 " Cluj 
Jiul 
Crișul 
LI.T.A. 
Dinamo

ETAPA A XXX-a 
(25 IUNIE SAU 28 IUNIE)

,U" Craiova 
C.F.R. 

Politehnica 
Rapid 

Petrolul 
Steaua 

S. C. Bacău 
F. C. Argeș
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METAMORFOZA DE LA 311
din pag I)

- Păi, iacă, vino moi, Nicu- 
lae... Door...

Și tot ața ți cu Kiroly :
— Nea Morin nu vin și eu la 

dumneata ?
— Lasă mă Ghiusî, 'om mer

ge Io șefi...
— Eu om căsătorit ocum și 

trebuie ciștig...
- Bine, mâ...
Au moi zis ei și alții, dar nu 

i-ar fi luot nea Marin la el. Că 
nu-s toți oamenii-oomeni, oșo 
vede Ciubăr lucrurile... Dar pe 
aceștia ii șt.a de băieți buni, 
inimoși. Și pe losif Măciucă, si 
pe Nicoloe Olăieru și pe 
Gheorghe Kiraly, și pe Nicoloe 
Simion ii avusese „in mină" 
vreo patru oni, pe cind era șef 
de schimb la unul, Burdea. A- 
cum trei dintre cei patru urmea
ză cursurile de mineri, numai 
Olăieru a fost ceva mai... gră
bit și-i, deja, șef de schimb... 
Cu toate că „o să iese prea 
mare referata" după cum mi-a 
crtras atenția nea Marin, sur- 
prinzindu-mă in timp ce strin- 
geom date pentru portret, tre
buie să moi amintesc că doi 
dintre vechii lui ortaci, Mihoi 
Buzomurgă și Stancu Albu sin', 
azi șefi de brigadă, la rindul 
lor.

A, dar văd că nu mă Io- 
soți, vreți să oflați totuși, care 
e taina metamorfozei de la 311. 
Nu-mi dau seama dGcă or pu- 
tec-c face însuși Marin Ciubăr:

„Păi, ce sâ fie, iaca, dacă am 
apucat ața, ți ne-am invâțert 
umi’ cu oltu’ merge treaba oB- 
fel. S-ou tras cu toții Intr-a
colo, încotro am luat-o eu..." Ei, 
dar se aflau in brigadă și trei 
momitlani, care se obișnuiseră 
cu scandalul, unul dintre ei. 
Ghiță, era, din nefericire, un 
cuțilaș sadea, se auzea că a 
tăiat cindva, bine, nu de lot, 
pe unul de prin Cimpa. Ceilalți 
aveau teamă de ei, bătuseră pe 
otitia, cum o $â-i dovedească 
nea Ciubăr î

- Io, sâ vedeți că lucră mai 
mult ca alții...

Nu-și supraestima cumva pu
terea de inriurire nea Marin î

Cind a fost la apel cei trei 
s-ou proțâpit in fața lui și i-au 
strigat cu voce tare, provoca
toare :

- Șefule, și noi sîntem aici I 
Marin Ciubăr, calm, liniștit,

blajin, cum ii e felul, s-a făcut 
câ nu observă figurile cumpli
te, pe care se amestecau bat
jocura cu amenințarea :
- Păi, dacă sinteți, bine, e 

abataj mare, se cere cărbune 
mult...
- Și noi ce-o sâ facem ?
- Voi, iaca, az’ lucrați cu 

mine, nu mergeți pe alt schimb..
La ort, le-a spus :
— Păi, iacă, atit avem să 

dăm. Cum știm, cum putem.
Ei de acolo :
- Șefule, dă-o dracului, da 

nu-l prea mult ?
— Nu, câ-i abataj mare... voi,

haideți, o dntă cu mine...
Către terminarea șutului, u* 

nul dintre cei cu pricina s-a 
apropiat de nea Marin.

- Eu toi aș lucra aici, n-om 
moi văzul om ca dumneata...

★
...Cind Marin Ciubăr 

le, li coboară din glas 
dură ciudată care te-nvâluie, 
le cuprinde ispititoare, volup
toasă, in timp ce pe chipu-i 
olung t, smead, cu o paloare 
accentuată de porul albit pre
matur, transpare o ardere c- 
nergico care altminteri nu ți 
s-ar putea, in întregime, dez
vălui...

„In, cu timpii* ăsta scurt, 
de-ar merge malerialu’ și me
canico, cărbunele și femeile-l 
pot da I (pronunță cu more se
riozitate...) Ne-om dus in jos, 
mult cu abataju ? S-au obiș
nuit sâ-l lase tot acolo, depor- 
te, in primele zile cu schimb 
de șose ore, Cei control, toți 
veneau, ajutau, împingeau mo- 
teriolu* moi aproape. Da* pe 
urmă. . Și cu mecanicii... Am 
cheile cu mine-n buzunar, nu 
mâ-ncred in ei... Iacă, o defec
țiune, ia-i de unde nu-s I Păi, 
de cile ori nu fac lungiri de 
transportor I... Că eu pin* nu 
văd că vine cărbune, nu-mi dă 
inima brincl la nimic... Și faci 
tu ce trebuie să facă alții. Con
ducerea zice : păi, să se des
curce maiștrii... Inlr-o dimi
neață am văzut câ-i un cap de 
întindere defect, le-am zis de

citeva ori câ sâ fie unu’ de re
zervă acolo, măcar dacă nu-l 
scNmbâ... Pe un moistru l-am 
pdlâgit mereu „Trage greu, văd 
to rupe lanțu', nu se-nvirlo ro
la bine..." „Mâ, ți s-o fi stricai 
vr’un șurub, mi-a răspuns, ce 
curțoșli ta î" ...Chiar a doua zi 
s-a intimplol că, iacă, s-a dus 
drocu* capu'... Și coulâ pă ți
nu' bun... Maistru, m-a ocolii. 
Și n-om dat nici un vagonct 
plin in șuta âlo. Așa m-om gă- 
lăgil si cu socloru’.., Dacă de 
la ntfcon câ ne-or plăti inlr-o 
lună orele pe core le focem 
pentru ei, nu moi vorbesc pe 
care le pierdem, cil le-or mai 
veni lor ? Sâ-i vezi cum ar a- 
letqa a doua lună să Iacă 
treabă, da* păi, iacă, nu-i 
așa î..."

...Totuși, Marin Ciubăr rămi- 
ne Io părerea lui câ „nu-i ni
mic sâ nu se poată tace ca să 
nu meargă in mina asta..."

★
Nea Marin iși amintește câ 

alunei cind Ludovic Repaș era 
cran de virsta fiului său, Gri- 
gore, carc-i mecanic auto, adi
că avea vreo 19 ani, il avea 
pe schimb, la Jieț, vagonetar 
la rol și-i tot striga :

— Moi Repaș, nu-i voie mă, 
20 de „goale" după un cal...

Cileodatâ, tinârul n-asculta, 
agăța așa țugui, urca și el in
tr-un vagonet gol și-i dădea 
bice... Tare zurliu mai era ! A- 
cum cind se inlilnesc iși rid u- 
nul altuia, cu gindul la vre
mea de atunci :

- Nea Marine, da' nu fă
ceam treabă ?

- Păi, iacă, ba, făceai, măi 
Repaș...
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INIȚIATIVELE PRIND VIAȚA
(Urmare din pag /)

vizionarca la timp a locurilor dc 
muocS din subteran cu materialul 
lemnos. Dispozitivul, care în mo
mentul de față se află în rodaj, este 
«n măsura sa prelucreze buștenii ți 

poată fi asigurata. în acest fel, 
continuitatea unor lucrări ca : repa
rarea și întreținerea puțurilor. * 
canalelor de scurgere; podirea gale
șilor dc transport în secțiunea de 
circulație a personalului și, mai 
ales, prelucrarea lemnului furnizat 
la dimensiuni peste cele folosite în 
mssd curent la susținerea abatajelor 
r a lucrărilor dc pregătire. De aici, 
conchidem că inginerii, maiștrii și 
muncitorii dc la regie pot aduce un 
aport prețios la îndeplinirea sarci
nilor pc care le arc întregul co
lectiv.

Pe primul plan
lucrările

de pregătire
Nici unul dintre sectoarele pro

ductive ale minei Aninoasa nu și-a

îndeplinit sarcinile de plan, la lu
crările dc pregătiri, avute in anul 
trecut. 1 aptul trebuia să dea de gîn- 
dit, mai ales că de aceste lucrSri 
- - dup! cum bine este cunoscut — 
depinde soarta viitoarelor capacități 
dc produqie. Și lucrurile nu t-jfti 
petrecut altfel. Șefii de sectoare au 
analizat temeinic și cu toată răs
punderea situația acestor locuri de 
muncă, cum și „puterea" fiecărei 
brigăzi și, printr-un amplu program 
de măsuri elaborat, a situat lucrările 
de pregătire în centrul prcocupări- 
lor de fiecare zi. Roadele nu au 
întîrziat să se arate. In luna ia
nuarie 1972, exploatarea a înregis
trat — pentru prima dată în ul
timii doi ani — un plus de 202 ml 
față de sarcinile planificate.

Faptul ca sectorul IV Priboi nu 
a obținut nici dc astă dată reali
zări la nivelul celorlalte trei sec
toare, a determinat conducerea co
lectivului de aici să procedeze la o 
revizuire a programului de masuri 
și la o nouă reorganizare a brigă
zilor dc la lucrările de pregătire. A 
fost constituită astfel, o brigadă cu 
oameni de la alte colective din ca
drul sectorului, printre care se. nu-

mări C. A.-ultanei, D. Feciorii, V 
Băcan, M. Pușcaș, Gh. Nămetua, 
șt a căror conducere a fost încre
dințată fostului frontali*! — mine
rul Traian Nicoară. Obișnuit tu 
„fruntășia" ca la frontal, în tre
cui, noul țef de brigadă, la a dirui 
dispoziție s-a pus (i o mașina de 
încărcai și perforatoarele „Tam- 
pella". dc mare randament, ți-a or
ganizat cu minuțiozitate munca, In
cit în cel mai scurt timp s-a aco
modat noilor condiții de lucru și 
a obținui primele succese în gale
ria transversală 'nr. 0, orizontul X 
mediu. Printr-un control riguros al 
îndeplinirii sarcinilor primite de fie
care om din colectiv și prin intro
ducerea unei discipline fernte de 
producție, minerul Traian Nicoară 
a reușit să sporească productivita
tea cu 13 la sută și în aceste con
diții volumul de lucrări planificat a 
fost terminat mai devreme cu opt 
zile. Aceasta înseamnă că și aba
tajele nr. 1 și 0, cu o capacitate 
zilnică de producție de peste 100 
tone cărbune, fiecare vor putea fi 
puse in exploatare înainte de ter-

menții lixat prin planul de măsuri. 
In momentul de față, brigada con
dusă dc minerul Traian Nicoară ob
ține aceleași succese Ia o altă lu
crare de pregătire ce i-a fost în- 
(tedințată de conducerea sectorului. 
Este vorba de galeria direcțională 
orizontul X m, stratul 3, blocul III, 
prin care se pregătește acest ori
zont, și punerea în exploatare a 
abatajului cameră nr. 8. din stra
tul 3.

Tinînd cont de ritmul viu pc ca
re minerul șef de brigadă Traian 
Nicoară l-a imprimat muncii la a- 
ccastă lucrare de pregătiri, se con
chide ca abatajul amintit va putea 
li pus în exploatare cu mult îna
inte dc data programată inițial.
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(Urmare din pag. 1)

a fi recunoscută ca persoa- 
Juridică, s-au făcut de către 
grup de muncitori și intelec-

ni

iuali legați de interesele prole
tariatului, membrii ai P.C.R., 
P.S.D. sau fără de partid.

Asociația a fost recunoscută 
ce persoană juridică în anul 
J928, actul constitutiv fiind sem
nat de dr. C. I. Parhon, dr. L*. 
Ghelerter, Gh. Cristescu, Victor 
Ardi, Eugen Mihăilescu ș.a. Po
trivit statutului, scopul organi
zației a fost ; „Ajutorarea mun
citorilor manuali și intelectuali 
dc catastrofe naturale sau eco
nomice*. -îngrijirea culturală și 
economică a copiilor de munci
tori'. „îngrijirea, plasarea și a- 
țjntorarea șomerilor..." etc. Se 
sublinia, de asemenea, că la pri
mirea de noi membri, nu se fa
ce nici o deosebire de religie, 
naționalitate sau credință po
litică. In ce privește filiala din 
Vulcan a acestei asociații, do
cumentele din depozitele Arhi
velor Statului din Deva ne re
ia lează că aceasta „a fost înfi
ințată de către cunoscutul co
munist \rictor Ardi. care a su
ferit o condamnare la Consiliul 
de război al corpului de armată 
din Cluj. Organizația de femei 
(sub titlu] Ajutorul muncitoresc 
român n.n.) dezvoltă o vastă 
propagandă comunistă, pe în
treaga Vale a Jiului*. In anul 
1929 filialele din Valea Jiului 
totalizau circa 500 de membrii. 
Activitatea lor s-a concentrat 
mai aies în ajutorarea famili
ilor muncitorilor care căzuseră 
la Lupeni. S-au format comite
te A.M.R. compuse din munci
tori și văduve ale celor uciși, 
comitete care au distribuit ce
lor loviți haine și alimente. A- 
cestea fuseseră furnizate, îndeo
sebi. de secțiunea din Cluj, ca
re a organizat colecte în țară 
precum și de către alte organi
zații similare. Fără îndoială, 
acțiune de ajutorare era înso
țită și de o serioasă muncă de 
lămurire privind cauzele eve
nimentelor de la Lupeni. Aces
te împrejurări au determinat 
eulorităi.le locale să treacă la 
dizolvarea secțiunilor respecti
ve. ba mai mult, la arestarea 
ți întemnițarea la închisoarea 
din Deva a secretarului secțiu
nii din Valea Jiului.

întreruperea activității A.R.M 
e fost de scurtă durată pentru 
că în toamna anului 1930 ma
joritatea filialelor din Valea 
Jiului au fost reactivate, desfă
șurând. de data aceasta, o mai 
bogată activitate și răspunzind 
în mai mare măsură scopului 
cc și l-au propus.

In anii crizei economice, cînd 
șomajul lua proporții îngrijo
rătoare. una dintre problemele 
cele mal acute care stăteau în 
fața P.C.R. era organizarea lup
tei șomerilor și a acțiunilor de 
cjutorare a acestora. „Creșterea 
rn >i departe a șomajului și si
tuația mizeră a maselor prole
tariatului șomer — subliniau 
documentele Congresului al

V-lea al P.C.R. — pun in fața 
partidului ca una din cele mai 
importante sarcini, aceea a or
ganizării și conducerii luptei 
șomerilor...'. Existența legală a 
Ajutorului muncitoresc român 
a dat posibilitate partidului co
munist să folosească această or- 
ganizație alături de Sindicatele 
unitare pentru rezolvarea, în 
măsura in care permiteau con
dițiile, a problemelor ridicate 
de șomaj.

Presa vremii ne relatează că

tot în toamna anului 1930, mai 
precis, la 25 august, a avut loc 
adunarea de constituire a Cer
cului de femei muncitoare din 
Petroșani din conducerea căreia 
făceau parte : Paraschiva Brât- 
făieanu. Szigeli Ecaterina, Stan
ei u Francisca, Vîjdea Sidonda, 
Elena Receanu, Maria Pâl ți 
oite.e. Organizate pe lingă Sin
dicatele unitare, scopul princi
pal a) ercurilor și grupelor de 
femei a fost acela de educație 
politică a maselor de femei, de 
răspîndire a unor noțiuni de 
cultură generală. In această pri
vință au fost inițiate numeroa
se conferințe de popularizare 
a științei. Un rol însemnat în 
fixarea tematicii conferințelor 
amintite l-au avut indicațiile 
C.C. al P.C.R. privind rolul în 
- ire ..trebuie organizate confe
rințe printre femei pe teme ca 
muncă și salariu, metodele ra
ționalizării capitaliste etc.“.

Intr-o circulară a Executivei 
grupelor femeilor muncitoare 
de pe lingă Consiliul General 
al Sindicatelor Unitare din Ro
mânia, trimisă cercurilor de fe
mei din Valea Jiului, se arată 
că la Congresul Sindicatelor 
unitare ținut la Timișoara în 
primele zile ale lunii aprilie 
1929, s-a dezbătut pe larg și în 
spirit autocritic și activitatea 
C.G.S.U. pe planul organizării 
femeilor muncitoare. In rapor- 
tul prezentat la congres au fost 
zugrăvite condițiile foarte grele 
de viață și de muncă ale pro
letariatului feminin.

Insistind asupra lipsurilor, 
congresul a preconizat o serie 
de măsuri pentru îmbunătăți
re.! muncii în rîndurile femei
lor. In primul rînd, s-a hotărît 
constituirea unui organism e- 
xeculiv al grupelor de femei, 
care avea sarcina de a orienta 
practic activitatea acestora. In 
al doilea rînd, a fost elaborat 
un program concret de acțiune.

Mai precizăm că paralel cu 
Congresul Sindicatelor unitare 
s-au desfășurat și lucrările Con
ferinței femeilor muncitoare. 
„Procesul verbal și rezoluțiile a- 
cestei conferințe — se arată în 
circulară — n-au putut fi tri
mise, deoarece tot materialul a 
fost confiscat*. In asemenea îm
prejurări, măsurile luate de 
Congresul Sindicatelor unitare 
și de Conferința femeilor mun
citoare pentru îmbunătățirea 
activității în rîndurile femeilor 
proletare nu au putui fi înfăp
tuite datorită măsurilor represi
ve și a scoaterii Sindicatelor u- 
nitare in afara legilor. Mereu 
persecutate de autorități, ele au 
fost nevoite să se retragă în i- 
1 egali tale.

Documentele dc arhivă con
semnează și alte fapte din care 
rezultă participarea 
muncitoare la lupta 
nară a minerilor din 
ului.

Intr-un raport al 
de stat din 1929 se recunoaște 
că : „Deși sediul Sindicatelor 
unitare (din X'alea Jiului run.) 
a fost sigilat și capii mișcării 
arestați, propaganda continuă 
prin cei rămași și chiar prin 
soțiile lor". Femeile se dovedeau 
foarte active in lupta purtată 
împotriva terorii și a exploată
rii patronale. Ele sufereau 
triplu teroarea ; ca militante, 
ca soții și ca mame. In aceasta 
constă generozitatea cu care se 
consacrau acestei lupte pentru 
apărarea drepturilor omului.

Femeile Văii Jiului din zilele 
noastre — soții de mineri, ener- 
geticieni și constructori — duc, 
mai departe cu abnegație Ș> 
demnitate tradițiile de luptă 
revoluționară ale înaintașelor 
lor. Ca muncitoare in uzine, 
fabrici și pc șantiere, ca dascăli 
și medici, ca mame și soții — 
ca CETĂȚENI, femeile din mu
nicipiu) nostru sînt angajate 
plenar, alături de bărbați, 
bătălia pentru realizarea sar 
nilor economice și sociale ale 
actualului cincinal, aducînd o 
contribuție prețioasă la înfăp
tuirea mărețului program de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, stabilit de Congre
sul al X-lca al partidului.

Mica publicitate

femcilor 
revoluțio- 
Valea Ji-

organelor

P1ERDI T porc alb-ccnușiu cea. 70—80 kg. Găsitorul este 
rugat să anunțe in str. Maleia 1G2 pc Iov. Lăban.

17,30 — MOMI NT ISTORIC 
Pc dealul Bobilna acum 515 de 
am. ANJNOA5A FXI'I NE 
REA ; Ciii'.tind memoria strămo
șilor noșiri, ora IR. PI TRILA. 
h ora 18 I II F DE ISTO
RII : 5 35 dc ani de ia izbuc
nirea marii răscoale de la Bo- 
Irilna a țăranilor români și ma
ghiari dm Transilvania împotri
va feudalismului.

NOUTAȚl
IA I JBRAR1A 

..ION ( REANGA"

teatru: „Micul Eyolf" de Ii. 
Ibscn. premieră TV; 21,45 Vede
te ale muzicii ușoare; 22.10 Te- 
leglob; 22.30 ..24 de ore".

1437 X izbucnit marca 
răscoală de la Bobîlna a țăra
nilor români și maghiari din 
Transilvania împotriva feudali
lor; 1926 S-a născut tova- 
rașul Constantin Bălsălau, mem
bru supleant al Comitetului I 
xecutiv al C.C?. al P.C.R.. prim- 
secietar al Comitetului județean 
dc partid Dolj; 1966 A a- 
vi!' loc Congresul dc constituire 
a Uniunii Naționali- a Coopera
tivelor Agricole dc Producție; 
1972 — Al VH-lea Congres al 
sindicatelor bulgare; 1875 — 
Sa născut compozjtornl francez 
Maurice Rave! (m. 1937); 1916 
— A fost creată Uniunea Ti
neretului Liber German.

♦ PETROȘANI 7 NO 
U MBRII . Vis de dragoste, se
riile 1 II, RFPL'BI K A : Ase
diul; PETRII.A : Asediul, seriile 
I II, IONEA MINERUL: 
Soarele alb al pustiului; VUL- 
< AN : T rie șapte logodnice ale 
caporalului Brucv; I.UPENI 

XII NC I rORESC : < intecele 
mării; CUI 11 RAI : Povestirile 
lui I loflman.

ADUNAREA GI NI RAI A A

I II 1 Al I I I l'l’l NI

A A.G.V.P.S.

o A
mergem 1

< TEATRI I Dl. STAT 
.VALEA JIULUI". In sala clu
bului din Peirila, la ora 19 — 
spectacol cu piesa „Cînd revol
verele tac" de Tudor Negoiță.

Filiala dc vînătoarc și pescuit 
sportiv l upeni ține, în ziua dc 
12 martie a. c., ora 9, in sala 
clubului sindicatelor din locali
tate, adunarea generală a mem
brilor filialei cu următoarea or
dine dc zi : 1. Darea de seamă 
a corni telului filialei asupra ac
tivității pe anul 1972; 2. Alege
rea noului comitet. Prezența 
membrilor este obligatorie.

l NDE SE POT REÎNCARCA

4 CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 19, în 
cadrul intim-clubului — VIA
ȚA DE ARTA : Octavian Băn- 
cilă. In sala de lectură — PRE
ZENTAREA CĂRȚII : Mijloace 
juridice de ocrotire a sănătății.

> CLUBURI. LUPENI. Ver
nisajul expoziției închinate zilei 
de 8 Martie, intitulată : Talent 

modestie. VULCAN : Ea ora
I_________________________

și

I R1GIDI Rl LOR ..ERAM"

Secțiile de mecanică fină din 
Petroșani și Peirila ale coope
rativei meșteșugărești „Unirea" 
au început, recent, o nouă pres
tație pentru populație : reîncăr- 
carea cu lichid frigorific a agre
gatelor frigiderelor „Eram", ope
rație care, pîna nu de mult, se 
făcea numai de uzina con
structoare.

© informații utilitare

Pentru prrzenlii și ' 
lorii conducători aut<>, pr 
ft/ioniști ran amato 
braria „Ion Crr.m 
Pelroșarii a sorii a 
deosebit de utilă intitulata 
sugestiv .17 FIFICATI- 
I I ( I NOȘTIN’ll /r. 
Este vorba de o ultimă lu
crare elaborata sub auspi- 
citle Inspectoratului general 
al miliției —■ Direcția cir
culației care înmănunchează 
normele legale privind cir
culația pe drumurile publi
ce în țara noastră (partea 
/), unele explicații referi
toare la semnalizarea rutie
ră (partea a ll-a) și între
bări și răspunsuri din ches
tionarele de examinare la 
reguli de circulație

Printre alte noutăți rare 
și-au ocupat recent lor ui in 
rafturile librăriei te numă
ră „fames Wulher și Ame
rica" de Malcolm Bradbury, 
„Povestea vieții mele" — 
toi. /— /// — de George 
Sand și „Regimul de viața 
și alimentația in bolile de 
inimă" dc T rai an Caroli.

MARII 7 MAKI II

PROGRAMUl I: 6,C0 Mu- 
zk.i și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9J0 Atlas ctilniral; 10.C0 
Buletin dc știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Stan la inter
secție; 11,C0 Buletin dc știri; 
11.05 Muzică nșnari; ll.t' ( 
tare patriei; 12,C0 Discul in foi
leton, 12.30 Intîlmrc cu melo
dia populară și interpretul pre
iei .v. 13.CC Radiojurnal; 13,30 
Melodii de ieri și de azi; 14,40 
Muzică popn'.oă; 15.C0 Balerin 
dc știri; I ă.25 Transmisiune di
rectă : • '. E.A. — Tottenham
Uotspuj — t.fcnurilc de finală 
ah' Cupei I .1 .F.A. Jn pauză; 
Radiojurnal; 17,20 Virtuozi ai 
naiului : Gheorghe Zamfir; 17,35 
Muzică ușoară de pretutindeni: 
18.00 Orele serii; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20.40 Cîntece 
populare; 21.CC Revista Jară- 
rclor; 22.CC Radiojurnal: 22,30 
Concert dc scară; 22,55 Momen- 
poetic; 23,CO Concert dc scară 
(continuare); 24.CC Buletin de 
știri; 0.03—6.00 I . !. Ja noc
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MARȚI 7 MARTIE

9,C0 Dcschidcrc.1 emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Telcșco.1- 
lă; 10,00 Curs de limba rusa 
(lecția a 6-a); 10,30 Căminul:
11,10 Film serial ..Patru tandiiști 
și un cîinc“ (V); 12.05 Telejur
nal; 15,25 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Fotbal : U.T.A. 
— Tottenham (Cupa U.E.F.A.). 
Transmisiune directă de la Arad; 
17,15 Curs de limba franceză 
(lecția a 5-a); 17,45 Steaua po
lară; 18,05 Micii meșteri mari... 
din județul Prahova; 18,35 Re
cital de poezie; 18,55 Pe muzi
că de Bach (Interviziunc); 19,15 
Publicitate; 19,20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 20,C0 Scară de

Ieri, temperatura maximă a 
acrului la Petroșani a fost 
dc plus 5 grade, iar mini
ma de minus 1 grad. La 
Paring maxima a fost de 
minus 1 grad, și minima dc 
minus 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring ' 44 cm.

Pentru următoarele 24 dc 
ore: Vremea se menține în
chisă, cer variabil mai mult 
noros.
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„PIRAȚI" ȘI... FELICITĂRI

EXISTA NOROIUL...

CINE E ACEST DOSAN?

NU E BINE, DAR E... BINE I

Uriconi — Petroșani, v-a salvat tot șoferul, 
citind ajutorul prompt ol unui confrote. Așa 
Felicitări !

MORARIT
$1

atrage atenția salariaților săi

DE CE SE PRODUC ACCIDENTE ?

co le revine co obligoție so cu
noască și sâ respecte cu stric
tețe, în procesul muncii, nor-

mele de securitate, instrucți
unile referitoore Io aceste nor
me și Io legisloțio muncii.

POVESTEA CONTINUA
Sint convins că, intr-o more măsură, dv. oveți 

dreptate, stimate tovarășe Petru Costinaș din 
Loneo. Salariatul unității de lep.orații radio și 
teievizoore nr. 47 Petrilo avea - și ore - dotoria 
de a vă preda, in termenul stabilit inițial, apa
ratul în perfectă stare de funcționare. N-ați gre
șit cu nimic cerindu-i să vă facă dovadă, în a- 
telier, înainte de o vă ridica „comondo", de fe
lul cum „merge" transformatorul după repara
ții. Că v-o cam „dus cu vorba" — asta e o oltă 
poveste, care, cred, or trebui... uitată !

Scrisooreo dv., tovorășe Ștefan Peșcheleu 
(E.M. Lupeni, sectorul X oeroj), parcă mi-o... în
viorat „apetitul" de scris. Mi-a plăcut, în spe
cial, partea a ll-o a epistolei. Compororeo per
sonalului de pe autobuzul 31 HD 2135 (Bărbă- 
teni - Lupeni centru) - șofer ș1 taxatoare, fără 
tăblițe cu numele afișate ! - cu un... vas pira
teresc, recunosc, a fost grozavă I Și, vosăzlcă, 
ați dot, in puterea nopții, cind opor stafiile, bani 
pe bilete ți bilele nu vi s-ou dat I Păi, dacă 
nu-i controlează nimeni ? I... In 27 ianuarie, zi
ceți, cind vă gindeoțl că veți pierde acceleratul 
de Deva, dotorită unei defecțiuni o autobuzului 
Uriconi - Petroșani, v-a salvat tot șoferul, soli

da I

ATENTATORI LA BUNELE 
MANIERE!

Mi-o plăcut „scrisoarea deschisă" pe care 
ne-ați trimis-o, stimate Emerich Lanyi (Petroșani, 
str. Independenței nr. 10, op. 2). Dacă ați fi a- 
flat și numele celor cărora le-o destinați, v-oș 
fi propus-o spre publicate. Așa insă, mi-am per
mis să rămîn singurul... cititor al scrisorii dv. 
Nu înteleq de ce n-oți solicitat intervenția res
ponsabilului localului „Carpați", care v-ar fi în
țeles indignarea și cu sprijinul crgonelor de mi
liție, i-ar fi „împrăștiat" pe inoportunii consuma
tori, atentatori la bunele maniere ? Păcat !

Nu știu, și nici nu cred că e important să știu, 
tovarășă Elza Cioban (Petroșani. I.C.V.A.) cine, 
in conjuncturo pe care ne-ați descris-o, trebuia 
să vă elibereze certificat de boală pentru ziua 
„pierdută" cu drumurile : medicul de circum
scripție sau cel de la policlinică ?

scrisoarea 
dv.

cum susțineți, ați fost bolnovă, cinevo trebuia, 
oricum, să vi-l ofere. In legătură cu incorectitu
dinea profesională a doctorului Boteonu - vom 
moi discuta, poate. E incert ceea ce ne relatați 
Nu e bine că vi s-o întimplat oșa dar... e bine 
cind totul se termină cu bine I

Tovarășe losif Cimpean, (Petrilo, str. Alex. Sa
bia nr. 22), dv. chiar credeți că era necesar st 
ne anunțați că pe două străzi din Petrilo, in 
timpul înghețului de acum cilevo săptămîni, ou 
fost două conducte sporte care, insă, s-au „re
mediat" ? Erou treburi curente, care nu puteau 
fi ominote. Am reținut „năcazul" dv. cu privire 
la foplul că pe străzile Alex. Schia și Vînătari- 
lor nu orde nici o „lampă" ca... să lunece oa
menii moi bine pe gheață ! Do, dar acum s-o 
dus gheața ! Ce ne focem ? A, uitasem, există 
noroiul...

lor despre o unitate de desfacere o petrolu
lui ! „Ai să găsești cu greu, ne scrieți, dv., to
varășe Gheorghe Jepan (E.M. Lupeni, sectorul 
XII), un orar afișat dar vinzător nici gind I" Cînd 
l-ați găsit intr-o zi acasă și l-ați rugat să vino 
la unitate, ziceți că v-a refuzat, pe motiv ca 
merge la consiliul popular. Că ore treabă aco 
Io in timpul... programului de lucru pentru car 
e plătit ! Și a mai zis, cind l-ați „sicîit" că nic 
„de-o dracului nu vă dou petrol" (data : 9 fe 
bruarie, ora 14,20). Ne întrebați dacă nu se gă 
sește cinevo să-l tragă la răspundere. La rindu 
nostru, întrucit nu e prima reclomație cu aceos 
tă destinotie, „pasăm” intrebareo tovarășuli 
Wilhelm Neog, primarul Lupeniului : cine e și 
ce vreo acest Dosan ? De unde-și arogă otiteo 
drepturi? E chiar de neinlocuit ? Asupra aces
tei probleme vom reveni...

PANIFICAȚIE Jk
PETROȘANI !

• Majoritatea accidentelor în muncă se da- 
toresc defecțiunilor, amplasării necorespunză
toare a utilajului și a nerespectării normelor de 
tehnica securității, de către muncitori și perso
nalul tehnico-administrativ.

• Nu se întrebuințează centurile de siguran
ță în cazul executării unor lucrări de montare 
la înălțimi.

® La amplasarea utilajelor nu se ține seama 
ca trecerile și ușile să nu fie blocate.

• Nu se controlează dacă iluminatul locurilor 
de muncă corespunde normativelor în vigoare.

• Nu se instalează inscripții de avertizare la 
locurile de muncă unde se execută porniri de 
probă a utilajului ce este deconectat de la re
țeaua electrică sau de la alte surse de energie 
(abur, apa. aer comprimat).

• Se folosesc instalații sau echipament elec
tric improvizate, necorespunzătoare.

Muncitori și maiștri, insrineri și tehnicieni ! 
In activitatea de zi cu zi, îndepliniți-vă obliga
țiile ce vă revin prin normele de protecție a 
muncii. In acest context nu uitați :

— atelierele se țin în permanent în perfectă 
ordine și curățenie, iar uneltele de muncă, de 
orice categorie și pentru orice întrebuințare, tre
buie să fie în stare bună.

— aplicarea măsurilor de protecție a muncii 
și tehnica securității la locul de muncă revine 
inginerului sau tehnicianului care conduce pro
cesul tehnologic, conform H.C.M. 1158z1953;

— este obligatorie asigurarea muncitorilor cu 
echipament și material de protecție corespunză
tor locului și naturii muncii;

— revizia sau curățenia utilajului poate să se 
facă numai după oprirea completă a acestuia:

— să se respecte normele de tehnica securi
tății la toate categoriile de transport și munci de 
încărcare și descărcare de materiale, utilaje etc.;

— să se interzică salariaților de a participa 
la lucrări periculoase dacă nu cunosc normele 
și instrucțiunile de tehnica securității la opera
ția respectivă;

RESPECTÎND NORMELE de tehnica securi
tății și protecția muncii puteți evita orice fel de 
accidente !
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Mitingul de la Phenian

P. S Uruguay

— Corcs- 
Iosif Du- 
Luni au 

convorbiri

un protocol care prevede 
creștere sensibilă a volumului 
schimburilor de mărfuri.

cu prilejul vizitei delegațieiSOFIA 6 - CoresponJmwl A- 
gerpres. Constantin Amarițet, trans
mite : luni a sosit la Sofia delega
ția Uniunii Generale a Sindicatele: 
gir. Romania, condusă dc tovarășul 
Ghcnrghc Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R ,

pentru a lua parte la lucrările 
lui de-al șaptelea Congres al Uniu
nii Sindicatelor bulgare.

I a sosire, delegația a fost inlîm- 
pinatâ dc Sioil Hristov, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Sin
dicalelor bulgare.

PUNCTE DE REPER
AFRICANE

CAIRO. In regiunea Maliha, din 
partea de est a Republicii Arabe 
Egipt, a fost descoperit, recent, 
un important zâcamint de țiței, 
informează agenția M.E.N. Pros
pecțiunile efectuate in aceasta 
zonă au stabilit că zâcâmintul se 
află la o adincime care nu de
pășește 50 do metri.

Cu numai cileva zile in urmă, 
o descoperire similară a fost fă
cută in regiunea El Razzak, la 
sud de orașul El Alameln, preci
zează agenția Egipteană.

★

producția de cobalt să ajungă la 
14 400 tone față de 10 600 tone 
in 1969. In același an, producția 
de cupru va ajunge la 450 000 
tone.

★

Tratative și convorbiri 
purtate de delegații 

economice și comerciale 
române

• VARȘOVIA 6. 
pondentul Agerpres, 
țnilraștu, transmite : 
început la Varșovia 
bficialc intre o delegație a Mi
nisterului Industriei Chimice al 
Republicii Socialiste România, 
Condusă de ministrul Mihail 
Florcscu și o delegație a Minis
terului Industriei Chimice din 
Polonia, condusă de * 
|ewski, ministrul 
chimice.

Convorbirile sint 
colaborării reciproce 
«gâturilor 
ful chimie

PHENIAN 6 (Agerpres). — Cu 
ilejul vizitei în R.P.D. Coreeană 

a delegației Partidului Socialist din 
Uruguay, condusă de Jose Pedro 
< ardoso, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar pentru relațiile in
ternaționale al C.C. al partidului, 
la Phenian a avut loc un miting 
de masă, informează agenția ACTC. 
I a miting a fost prezent Kim Dong 
Gyu, membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Corcea.

Lund cuvîntul, Kang Song San. 
secretar responsabil al Comitetului 
orășenesc Phenian al P.M.C., a a- 
lirm.it că partidul, întregul popor

coreean, sprijină pe deplin lupta 
dreaptă a poporului Uruguayan și a 
altor popoare latino-amcricanc, îm
potriva imperialismului, cxprimîn- 
du-și încrederea că această luptă 
v.i fi încununată prin victoria cau
zei păcii, democrației și socialismu
lui. La rîndul său, Jose Pedro Car
doso a arătat că P. S. din Uruguay 
sprijină pe deplin propunerile în 
opt puncte ale R.P.D. Coreene, re
feritoare la unificarea pașnică și in
dependentă a patriei. El și-a expri
mat încrederea că vizita delegației 
P. S. din Uruguay în R.P.D, Co
reeana va constitui un punct da 
pic care pentru adincirca relațiilor 
dintre cele două partide și popoare.

Cuvintarea președintelui Boumediene
Jerzy Ols-
industriei

•9

BRAZZAVILLE. Guvernul Republi
cii Populare Congo a elaborat un 
proiect privind efectuarea de lu
crări pentru întreținerea șl ame
liorarea rețelei rutiere a țării, re
latează revista „Africasia". Proiec
tul, conceput pentru o perioadă 
de patru ani, prevede, intre alte
le, reînnoirea instalațiilor de în
treținere a drumurilor, formarea 
de personal calificat și renovarea 
atelierelor de prelucrare a mate
rialelor necesare. Costul total al 
proiectului se ridică la 4,25 mili
oane dolari.

★

KINSHASA. Republica Zair de
ține unul din principalele locuri 
în lume în producția de cobalt. 
Pentru anul 1974, se prevede ca

ALGER. Algeria și Tunisia, spri
jinite de UNESCO și de Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.), au elaborat un 
proiect de prospectare a rețelei 
de resurse subterane de apă din 
Sahara de nord, informează re
vista „Jeune Afrique". Proiectul 
aro drept obiectiv satisfacerea 
necesităților de perspectivă ale 
dezvoltării economice, îndeosebi 
ale agriculturii, precum și asigu
rarea aprovizionării cu apă pota
bilă a populației din această zo
nă. In cadrul proiectului vor fi 
identificate resursele subterane 
do apă din Sahara de nord și vor 
fi elaborate soluțiile optime pen
tru exploatarea lor rațională. Cer
cetările vor fi întreprinse intr-o 
zonă cu o suprafață de 800 000 
kilometri pâtrați. Potrivit ritmuri
lor propuse de guvernul algerian, 
se vor putea extrage din zona de 
deșert care aparține Algeriei can
tități de apă suficiente pentru a 
satisface totalitatea cererilor pen
tru oazele actuale și pentru cre
area, pină în anul 1980, a unor 
plantații de palmieri pe o supra
față de 6 500 hectare.

consacrate 
și adîncirii 

fc păturilor directe dintre secto-
1 chimiei din cele două țări. 
# TIRANA 6 (Agerpres). — 

O ti legație a Ministerului Co- 
faterțuiui Interior din Republica 
Socialistă România a purtat, la 
Cirana. tratative cu reprezentan
ții Ministerului Comerțului al 
R.P. Albania în legătură cu 
Schimbul de bunuri de larg 
consum pe anul 1972. La înche
ierea tratativelor a fost semnat

♦-----
Noi raiduri ale avioanelor 

americane asupra 
teritoriului R.D. Vietnam

HANOI 6 (Agerpres). — A- 
$e>nția V.N.A. informează că. 
îă 4 și 5 martie, avioane ame
ricane au violat spațiul aerian 
sl R.D. Vietnam, efectuând rai- 
a.uri asupra unor zone popu
late elin provinciile 11a Tinh și 
ÎJuang Binh și regiunea Vinh 
Linh

In legătură cu această nouă 
erovocarc, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de 
protest.

Sonda spațială americană „Pio
neer-10", care a fost lansată, ti
neri. la Cape Kennedy, își con
tinuă zborul în direcția planetei 
Jupiter, după ce s-a înscris cu 
bine pe orbita pe care urmează 
să călătorească spre cea mai marc 
fi mai misterioasă planetă a sis
temului solar fi, in continuare, 
prin spațiul interstelar spre in
finit. In cazul în care totul se 
vâ petrece conform previziunilor. 
„Pioneer-IC" va fi primul obiect 
creat de om case va părăsi siste
mul solar. Sonda poartă un me
saj — alcătuit din simboluri ști
ințifice și reprezentarea schema
tică a unei femei fi a unui bar
bar, acesta din urmă cu mina 
dreapta întinsă într-un gest prie
tenei — adresat civilizației sau 
civilizațiilor pe care le va în- 
tîlni, eventual, într-o alta ga
laxie.

„Pioneer-10" se deplasează in 
prezent cu viteza-record de 51 800 
km la oră, realizată datorită pu
ternicei rachete „Atlas-Centaitr" 
(dispunind de O treapta a treia 
modificată} cu care a fost lan
sată. Această viteză i-a permis 
r<l atingă orbita Lunii în numai 
11 ore (navelor „ Apollo" le sînt

necesari trei zile) „.porția" sa 
zilnică fiind de aproximativ 
800000 km. Distanța în linie 
dreaptă pină la Jupiter este de 
800 milioane km, dar pe traiec
toria sa, sonda va parcurge apro
ximați. un miliard de kilometri 
înainte dc a atinge, după apro
ximativ 22 de luni, zona planetei.

Experimentele pe care le va e- 
fectua asupra astrului sint com
plexe. Ele vor avea ca obiect, 
printre altele, atmosfera densă a 
planetei, centura de radiații deo
sebit de intensă care o înconjoa
re, undele radio pe care le emite 
(in 1955 s-a descoperit că Jupi
ter este o puternică sursă de unde 
radio, a căror origine este necu
noscută), suprafața ei (care, după 
toate probabilitățile, nu este soli
dă), cei 12 sateliți naturali și 
misterioasa pată roșie detectată 
deasupra Ecuatorului planetei în
că din 1665, care ifi schimbă pe
riodic dimensiunile și intensitatea. 
De asemenea, sonda va transmite 
zece imagini detaliate ale supra
feței. Se speră că se va putea da 
răspuns, astfel, întrebării dacă pe 
Jupiter există forme de viața. 
(Potrivit informațiilor disponibile.

planeta se află în prezent în 
faza de evoluție in care a apă
rut pe Pămint viața).

După aproximativ patru luni, 
„Pioneer-10" va pătrunde în cen
tura de asteroizi care evoluează 
în jurul Soarelui pe o orbită si
tuată dincolo de Mane, Șansele 
sale de <t trece cu bine de mili
ardele de „resturi spațiale" (se 
consideră că acești asteroizi pro
vin din dezintegrarea unei plane
te) sînt de 90 la sută.

Pe măsură ce se va apropia de 
Jupiter, viteza sondei va crește 
treptat, pentru a atinge, in cele 
din urma, aproximativ 79 000 km 
la oră. Aceasta o va face sa pă
răsească, după 11—12 ani de la 
lansare, sistemul solar. N.AS.A. 
apreciază că vehiculul va trans
mite date încă 5—6 ani după ce 
va trece de Jupiter. Oamenii de 
știință speră să descopere locul 
unde influența Soarelui ia sfirșit 
și să obțină informații privind 
natura radiațiilor provenind din 
alte sisteme galactice.

O a doua sondă de tip „Pio
neer" urmează să fie lansată pe 
aceeași traiectorie în aprilie 1975.

P. DIACONU

/ALGER 6 — Corespondentul 
Agerpres. Constantin Benga, 
transmite i Președintele Consi
liului Revoluției și șeful guver
nului algerian, Houari Boumedi- 
enc, a prezidat ședința de în
chidere a lucrărilor reuniunii 
comune a cadrelor'Frontului de 
Eliberare Națională (F.L.N.), a 
membrilor Comisiei centrale de 
coordonare și control și a comi
sarilor naționali ai F.L.N.

In cadrul ședinței au fost ex
puse rezultatele dezbaterilor pri
vind rolul pe care trebuie să-l 
joace cadrele partidului în do
meniul aplicării revoluției agra
re.

In comunicatul dat publicită
ții, se relevă că „militanții 
F.L.N. și-au reafirmat sprijinul 
deplin față de politica actualu
lui guvern revoluționar, care es
te expresia continuității spiritu
lui revoluției din 1 noiembrie 
1954 și care răspunde aspirați
ilor maselor muncitoare". Parti- 
cipanții la reuniune și-au expri
mat adeziunea deplină față de 
revoluția agrară și hotărîrea de 
a face totul pentru reușita ei.

La încheierea ședinței, preșe
dintele Houari Boumediene a 
rostit o cuvîntare, în care a 
arătat că, .în calitate dc garant

cadrelor F.L.N.
al succesului revoluției și 
continuității sale, Frontului 
Eliberare Națională îi revine 
rol important". Președintele 
Boumediene a arătat că revolu
ția agrară nu este o simplă pro
blemă de limitare a proprietă
ții agricole, ci o operă de trans
formare a condiției umane a fe- 
lanului și a raporturilor existen
te pină în prezent în zonele ru
rale ale țării.

Președintele Consiliului Re
voluției a relevat că, „la ora 
actuală, satele trebuie să bene
ficieze c*e posibilitățile dc dez
voltare și tehnice asigurate de 
stat, pentru a edifica o agri
cultură modernă, corespunzătoa
re nevoilor țării1. In încheiere, 
președintele Boumediene a che
mat la mobilizarea tuturor for
țelor pentru asigurarea succesu
lui prefacerilor înnoitoare din 
domeniul agriculturii algeriene.

al 
de 
un

Acord pentru ridicarea
legii marțiale în

Pakistan
RAWALPINDI 6 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Rcutcr, 
președintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, a semnat cu liderii par
tidelor majoritare din provinciile 
dc la frontiera dc nord-vest a țari 
și Belucistan un acord prin care 
este stabilit un calendar pentru ri
dicarea legii marțiale. Acordul a 
fost realizat după trei zile de dis
cuții, purtate dc șeful statului pa
kistanez cu Khan Abdul Wali 
Khan, președintele Partidului Na
țional Awami, și cu Maulana Mufti 
Mahmood, secretar general al parti
dului Jamiat Ulema Islam.

Start în alegerile

\ IETNAMUL DE 
SUD: Echipă dc 
dcsamorsare a 
bombelor america
ne neexplodate pe 
fronturile de lup
tă, în provincia 
An Giang, con- 
fecționind arme 
din material cap
turat.

0 nouă intensificare a acțiuniîor 
revendicative în Spania

MADRID 6 (Agerpres). — 
Ultimele zile au marcat o nouă 
intensificare a acțiunilor re
vendicative ale oamenilor mun
cii din Spania. După ce au lan
sat apelul de a se organiza la 
8 martie o zi de luptă națională 
în sprijinul revendicărilor ge
nerale ale membrilor lor, comi
siile muncitorești (organizații 
sindicale care activează în ile
galitate) au distribuit la Ma
drid și în alte orașe manifeste 
în care cer muncitorilor să-și 
intensifice acțiunile pentru a- 
tingcrea unor obiective ca i re
cunoașterea dreptului la grevă, 
reîncadrarea muncitorilor con- 
cediați sau deținuți, interzice
rea intervenției forțelor poli
țienești în cazul conflictelor de 
muncă, legalizarea mișcării sin
dicale. La Barcelona, în cadrul

campaniei desfășurate în spri
jinul acestor revendicări, au a- 
vut loc manifestații la care au 
participat mai multe mii de 
muncitori. In orașul Vittoria, 
unde personalul uzinelor „Mi
chelin" s-a aflat în grevă timp 
de 42 de zile, situația continuă 
să fie încordată. Patronatul a 
concediat șapte muncitori, din
tre care cinci reprezentanți sin
dicali, ce participaseră la ne
gocierile în vederea reînnoirii 
contractelor colective dc muncă. 
In semn de protest față de a- 
ccastă măsură arbitrară, a fost 
organizată o nouă întrerupere 
temporară a lucrului.

Acțiuni revendicative au fost 
organizate de către muncitorii 
societății miniere -Hunosa" șl 
de către sindicatul muncitorilor 
metalurgiști din Barcelona.

prezidențiale
WASHINGTON 6 (Agerpres). - 

Startul în alegerile prezidențiale din 
S.U.A. va fi marcat astăzi (7 mar
tie) în statul New Hampshire, unde 
se vor desfășura primele clegeri pre
liminare din actuala campanie elec
torală.

înainte dc a fi desemnați dc Con
vențiile Naționale ca unici candi
dați ai partidelor respective pentru 
cea mai înaltă funcție a statului, 
aspiranții la candidatură vor trebui 
să se înfrunte în alegeri prelimi
nare ce se vor desfășura în 24 de 
state ale S.U.A.

<Iin S. U. A.
căAgențiile dc presă apreciază 

dacă, în cc privește Partidul Re
publican situația este clară, pre
ședintele Nixon urmînd să întru
nească majoritatea sufragiilor electo
rilor partidului său, în cadrul Par
tidului Democrat lupta este mult 
mai strînsa. Astfel, deși potrivit son
dajelor, senatorul Edmund Muskic 
se bucură de un anumit avantaj față 
de principalii săi contracandidati, 
Hubert Humphrey și George MmGo- 
vern, nu este exclus ca în cadrul 
,.preliminare!or“ să se înregistreze 
răsturnări spectaculoase.

© In Danemarca oxrtiu în 
luna februarie 56 000 de șo
meri înregistrați. Cifra repre
zintă aproximativ 7 la sută 
din totalul forței de muncă 
daneze.

@ Mecanicii de locomotivă 
de pe întreg cuprinsul Japo
niei au început o scrie de ac
țiuni de protest față de lio- 
tărirea patronatului de a re
vizui programul feroviar, mă
sură prin care se aduc preju
dicii unui mare număr de oa
meni ai muncii. Printre alte 
acțiuni revendicative, este 
prevăzută o grevă de 12 orc. 
Restul muncitorilor feroviari 
urmează să participe, înce
pând de joi, la acțiuni de so
lidaritate cu mecanicii.

& l’reșcdin :e Uniunii E- 
miratelor Arabo, Zayd Bin 
Sultan Al Nahyan, aflat în 
vizita la Damasc, a conferit 
cu președintele Siriei. Hafez 
Assad. Potrivit postului de 
radio Damasc, cei doi șefi de 
stat au examinat posibilită
țile de dezvoltare a coop, ră
rii dintre Uniunea Emiratelor 
Arabe și Siria și au procedat 
la un schimb de păreri în 
legătură cu situația din zonă.

Convorbirile cancelarului W. Brandt 
cu primul ministru iranian

TEHERAN 6 (Agerpres). — 
Cancelarul R.F. a Germanici, 
Willy Brandt, care se află în- 
tr-o vizită oficială la Teheran, 
a avut luni convorbiri cu pri
mul ministru al Iranului. Amir 
Abbas Hoveyda. Au fost abor
date probleme politice și eco
nomice interesînd cele două 
părți.

Amir Abbas Hoveyda a decla
rat că a expus cancelarului 
vest-german posibilitățile de re
alizare în comun a unor obiec
tive în valoare de 30 milioane

dolari, în cadrul actualului plan 
iranian de dezvoltare pc cinci 
ani relatează agenția Reuter. 
,Am simțit, a spus el, că sîn- 
tem de acord în mai multe do
menii". Totodată, Hoveyda a re
levat că a discutat cu Willy 
Brandt despre cooperarea ira- 
niano-vest-germană în domeniul 
petrolului.

In aceeași zi, cancelarul R.F. 
a Germaniei a avut o întreve
dere cu Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

■Evoluția situației politice 
continentul european cunoaște 
in prezent efervescența specifi
că perioadelor premergătoare 
Unor etape noi, cînd căutările 
trec din sfera preocupărilor de 
ordin general în cea a activită
ți practice. Ca urmare a dez
voltării și diversificării raportu
rilor dintre state, indiferent,de 
orînduirea socială, a afirmării 
mereu crescînde a forțelor so
cialismului. păcii și progresului, 
s-au creat condițiile ca Europa
— leagăn ai civilizației, care a 
dat omenirii mari valori mate
riale și spirituale, dar și locul 
de unde au pornit în secolul 
nostru două războaie mondiale
— să devină o zonă a păcii și 
cooperării. Aceasta presupune 
Așezarea raporturilor interstata
le pe principiile trainice ale 
dreptului internațional care re- 
qlamă asigurarea dreptului fun
damental al națiunilor la o via
ță liberă, a respectului de către 
toți și față de toți a indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi, 
Neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Edificarea unui sistem nou de 
relații intre state în Europa, în 
Care fiecare stat — mare sau 
mic — să se afle la adăpost de 
Orice pericol de a fi obiectul 
folosirii forței sau amenințării 
Ou forța, în care suspiciunea și 
neîncrederea să fie înlocuite cu 
securitatea deplină și coopera
rea sinceră, trebuie să porneas
că de la eliminarea rezidurilor 
celui de-a) doilea război mon
dial și a perioadei războiului 
rece care a înveninat atmosfe
ra politică de pe continent, de 
la s hlmbări'e istorice care s-au 
produs în Europa în epoca post
belică. Așa cum s-a arătat și 
In recenta Declarație de la Pra- 
ga privind pacea, securitatea și

Depoluarea climatului politic european corespunde 
intereselor tuturor popoarelor continentului

colaborarea în Europa, inviola
bilitatea frontierelor existente 
în prezent, integritatea terito
rială a statelor din Europa con
stituie o condiție sine qua non 
a stabilității pe continent, orice 
încercare de încălcare a grani
țelor punînd în pericol pacea 
europeană. A devenit imperioa
să recunoașterea de către toate 
statele a Republicii Democrate 
Germane, normalizarea relați
ilor diplomatice cm cele două 
state germane și în general a 
raporturilor politice dintre sta
te pe continent. In acest sens, 
o mare importanță ar avea-o 
ratificarea tratatelor U.R.S.S. și 
Poloniei cu R.F. a Germaniei, 
încheierea procesului de regle
mentare a problemei Berlinului 
occidental — una din probleme
le cele mai spinoase ale conti
nentului — normalizarea rela
țiilor R.S. Cehoslovace cu R.F. 
a Germaniei pe baza recunoaș
terii nevalabilitățil încă de la 
început a acordului de la Mun- 
chen.

Cauza încrederii și securității 
ar avea de cîștigat dacă s-ar 
întreprinde pași concreți spre 
lichidarea celor două blocuri 
militare, dacă s-ar lua măsuri 
efective de reducere a forțelor 
armate, retragere a tuturor for
țelor militare străine în interi
orul granițelor naționale, des
ființare a bazelor militare stră
ine. încetarea manevrelor mili

tare pe teritorii străine sau la 
granițele cu alte state. Tratatul 
de la Varșovia a luat ființă ca 
urmare a creării blocului mili
tar al Atlanticului de Nord. In 
repetate rînduri însă țările so
cialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia au declarat că 
sînt gata să procedeze la desfiin
țarea acestui tratat dacă țările 
N.A.T.O. procedează la fel în 
ceea ce privește Pactul Atlanti
cului de Nord. Totodată, în ne
gocierile privind problemele 
dezarmării, o prioritate absolu
tă trebuie să aibă acțiunile în
dreptate spre dezarmarea nu
de uă. care trebuie să cuprin
dă interzicerea folosirii arme
lor nucleare, încetarea produc
ției de arme nucleare, inclusiv 
a materialelor fisionabile desti
nate scopurilor militare, redu
cerea și. în ultimă instanță, li
chidarea totală a stocurilor de 
arme nucleare și de transporta
re a lor la țintă. De asemenea, 
crearea unor zone denucleariza- 
tc, de pace și colaborare ar fi 
de natură să se completeze re
ciproc, constituind împreună un 
cadru adecvat pentru o înțele
gere generală în Europa. In a- 
cest sens, în zona Balcanilor, 
ca urmare a dialogului dezvol
tat între țările interesate s-a 
creat o atmosferă propice abor
dării cu eficacitate a problemei 
transformării acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii și cooperării.

România precum și alte țări 
balcanice au făcut propuneri 
concrete în vederea atingerii a- 
cestui obiectiv.

Desigur că pentru asigura
rea unui climat de securitate 
și destindere, voința politică a 
statelor constituie elementul 
primordial. Reglementările de 
ordin politic, demolarea barie
relor ridicate in timpul războ
iului rece sînt de natură să 
deschidă un cîmp larg cooperă
rii, în care sînt interesate toate 
statele. Totodată însă trebuie 
avut în vedere că extinderea 
schimburilor economice norma
le, a comerțului și cooperării pe 
diverse planuri contribuie la o 
mai bună înțelegere între nați
uni.

Debarasarea atmosferei poli
tice din Europa de tarele blocu
rilor și închistării în aceste or
ganizații închise corespunde in
tereselor vitale ale tuturor sta
telor de pe continent, este spre 
folosul tuturor popoarelor eu
ropene interesate în activitatea 
creatoare pașnică și ridicarea 
nivelului de trai. Stăvilirea 
cursei înarmărilor și cantona
rea crcscîndă a eforturilor spre 
obiective de folos pașnic se răs
frâng pozitiv asupra tuturor ță
rilor. încă în Declarația 
de la București din 1966 se su
blinia că statele europene „au 
numai de cîștigat de pe urma 
colaborării lor economice pe

bază reciproc avantajoasă". Ro
mânia, țară socialistă europea
nă, vital interesată în stabilirea 
și dezvoltarea unor relații să
nătoase și trainice pe continent, 
aduce o contribuție efectivă la 
normalizarea și extinderea re
lațiilor dintre state, asigurarea 
Unei atmosfere de destindere și 
cooperare în folosul popoarelor 
și al păcii. Este cunoscut că re
lațiile dintre România și R.F. 
a Germaniei și-au găsit norma
lizarea încă în anul 1967. De 
atunci încoace, au fost re
alizate schimburi la nive
lul cel mai înalt, con
tacte politice și consultări cu, 
practic, toate țările europene, 
s-au dezvoltat continuu schim
burile economice, comerciale, 
tehnologice, științifice, cultura
le, turistice etc. ale țării noas
tre cu celelalte țări din Euro
pa.

Considerăm că un jalon isto
ric în edificarea unui sistem 
nou de relații în Europa, din 
care să fie excluse forța și dis
criminarea, abuzul și neîncre
derea, l-ar putea constitui con
vocarea cît mai curînd a Con
ferinței europene pentru secu
ritate și cooperare. Dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre sta
tele europene au ajuns la un 
stadiu cînd este nu numai posi
bilă. dur și necesară întruni
rea, la aceeși masă, a tuturor 
statelor interesate pentru a dez-

bale și hotărî în comun căile 
cele mai bune pentru a se a- 
junge eficient și cît mai curînd 
la soluții trainice pentru pro
blemele ce confruntă continen
tul. Problemele majore care 
stau în fața țărilor europene, 
cum sînt cele ale securității și 
cooperării pe continent, cer o 
abordare general-europeană.

Ideea Conferinței general-eu- 
ropene, lansată cu șase ani în 
urmă de țările socialiste par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia în Declarația de la Bucu
rești, este azi acceptată dc toate 
statele interesate, discuțiile pur- 
tîndu-se în prezent cu privire 
la aspectele practice ale convo
cării acestei reuniuni. Deja s-a 
realizat un consens general cu 
privire la participanti și tema
tică. Respectiv, apare evident 
cu trebuie să se creeze condiți
ile pentru ca la conferință să 
participe toate statele europe
ne, inclusiv R.D. Germană și
R. F. a Ge,rniKx...ci> precum și
S. U.A. șl Canada. Cu privire Ia 
ordinea de zl există un acord 
de principiu ca dezbaterile să 
se refere atît la aspectele secu
rității, cît și la cele ale colabo
rării. Țările socialiste, de alt
fel, au propus ca la primul 
punct de pe agendă 6ă se dis
cute problemele legate de ex
cluderea folosirii forței sau a- 
menințării cu forța în relațiile 
interstatale, iar la punctul doi 
să se abordeze chestiunile vi- 
zînd dezvoltarea schimburilor 
de valori materiale și spiritu
ale.

Țările socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia au 
mai propus ca la conferință să 
se stabilească și înființarea ți
nui organism permanent. Avînd 
în vedere complexitatea și mul
titudinea problemelor pc care 
le implică edificarea unui sis

tem trainic de securitate și co
laborare pe continent, este clar 
că atingerea deplină a obiecti
vului propus va necesita mai 
multe întruniri, iar continuita
tea procesului ar urma să fie 
asigurată de acest organism 
permanent, format din toate 
statele participante la conferin
ță.

In concepția română, între
gul proces de pregătire și des
fășurare a conferinței, precum 
șl activitatea organismului per
manent trebuie să aibă un larg 
caracter democratic, să însume
ze contribuția efectivă a tutu
ror statelor interesate. Viața 
demonstrează că numai acele 
soluții și reglementări interna
ționale sînt viabile care repre
zintă emanația voinței tuturor 
factorilor interesați Ilotărîtă 
să militeze activ și să-și aducă 
întreaga contribuție la cauza 
transformării Europei într-o zo
nă a păcii și cooperării fructoa- 
se între țâri suverane și egale 
în drepturi. România a adresat 
celorlalte state, tuturor forțelor 
care se pronunță pentru secu
ritate și colaborare pe continen
tul european, chemarea de a-și 
uni eforturile pentru a face să 
triumfe acest nobil deziderat, 
pentru a asigura pacea, destin
derea și înțelegerea In Europa 
șl in întreaga lume.

Pe baza Hotărîril Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri din 1 februarie 
1972, guvernul român acționea
ză pentru ca Conferința de 
securitate europeană să poală 
avea loc într-un timp cît mai 
apropiat.

Romulus NEAGU

O Guvernele R.P.D, Core- I 
enc și Republicii Federale Ca- ' 
merun au hotărît să slabi- I 
lcască relații diplomatice la | 
nivel de ambasadă, transmite i 
agenția A.C.T.C. Pc baza do
rinței reciproce dc dezvolta- J 
re a relațiilor de prietenie I 
Și cooperare, părțile și-au ex- I 
primat voința de a aplica, în I 
relațiile bilaterale, principiile | 
respectării independenței și ■ 
integrității teritoriale, nea- I 
mestccului in treburile inter- J 
ne și coexistenței pașnice. j

® Bilanțul inundațiilor ca- I 
re au devastat. în urmă cu I 

I zece zile, localitatea Buffalo | 
Creek din statul american | 
Virginia de vest se ridică in . 
prezent la 102 morți.' Un nu- I 

I măr de 79 persoane sint în | 
I continuare declarate dispărute 1 
J Și există temerea că și ele I 
. Și-au pierdut viața. Calami- ’ 

tatea s-a produs ca urmare I 
a prăbușirii unui dig, locali- I 

I tatea fiind acoperită de un | 
| strat de apă de aproape zece | 
I metri.

G Electoratul masculin din I 
I cantonul elvețian Schwyz a I 
I hotărît duminică acordarea | 
I dreptului de voț femeilor din ■ 
I acest canton. j
j După cum se Știe, un refe- 1 
j rendum popular organizat a- I 
■ nul trecut a hotărît acorda- I 
I rea dreptului de vot femeilor I 
I in probleme de interes fede- I 
I ral. urmind ca forurile legis- . 
i lative ale fiecărui canton să ] 
| consfințească acest drept pe I I plan local.I cu hotărîrea adopta- |
Ită în Schwyz, numai cinci din ■ 

cele 25 de cantoane ale țării | 
mai trebuie să se pronunțe in l 

| această problemă. |

I* La Panmunjon a avut I 
loc cea de-a patra întîlniro J 

Ide lucru din cadrul convor- I 
birilor preliminare între re- ’ 
prezentanții societăților de I

I Cruce Roșie din R.P.D. Co- I 
renană și Coreea de sud, în I

I vederea elaborării ordinii de | 
zi a convorbirilor propriu I

Izise. informează agenția I 
A.C.T.C. In urma schimbu- I

* lui dc vederi care a avut loc ■ 
J cu acest prilej, cele două I 
I părți au convenit ca următoa- •

rea întîlnire de lucru să aibă I 
| loc la 10 martie a.c.
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