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Ipostaze 
ale învățămîntului 

postuniversitar
■ ■minier

Prof dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU 
prorector I.M.P.

Incepind cu acest an. invăță- 
tnînlul postuniversitar, subsu- 
mîndu-și întregul fond dc expe
riență dobîndit pină acum, des- 
fășurindu-se pe un front mai 
larg, pe baza unui nomenclator 
de programe diversificat. iși 
propune perfecționarea profesio
nală prin cunoașterea sistemati
că și periodică a celor mai re
cente realizări in diferite dome
nii ale științei și tehnicii, apro
fundarea unui domeniu restrîns 
In specialitate, însușirea de noi 
metode și tehnici dc lucru, for
marea și perfecționarea cadre
lor specializate în problemele 
dc conducere și organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii.

Institutul dc mine din Petro
șani este una din instituțiile de 
învățămînt superior care orga
nizează cursuri postuniversitare

o tehnicilor și tehnologiilor mo
derne. Ele sînt concepute astfel 
incit să asigure, pe lingă trans
miterea unor cunoștințe noi, 
moderne, o participare activă la 
analiza și rezolvarea unor pro
bleme de interes practic. Activi
tatea didactică se va desfășura, 
in principal, prin studii de caz. 
dezbateri, analize și interpretări 
dc procese și de fenomene. Pla
nurile de învățămînt cuprind, cu 
precădere, probleme dc organi
zare științifică a producției și 
a muncii.

Durata cursurilor in invăță- 
mintul postuniversitar este dc 2 
luni pentru cele două speciali
tăți ce funcționează la I.M.P. 
(învățămînt de zi).

Activitățile didactice in învă- 
țâmintul postuniversitar sc a- 
sigură de cadrele noastre 
didactice, precum și de spe-

DECADA BOGATA 
ÎN REALIZĂRI

Cnnlinuind succesele lunii trecute, 
colectivele celor două exploatări din 
extrem., vestică a bazinului, L’ri- 
cani ți Bărbăteni, au depășit și pe 
prima perioadă a lunii martie pla
nul de producție la cărbune ex
tras.

La tinăra exploatate minieră 
Bărbăteni, depășirea sarcinilor de- 
cadalc cu peste 120 tone este con
tribuția deosebită a brigăzilor din 
abatajele frontale conduse dc Nico
lae Totnolea ți Vasile Caila, care 
realizează normele pc prima decadă 
a acestei luni în proporție dc 101,2, 
respectiv 100,6 la sută. „Ortacii" 
dc la pregătiri ai șefilor de bri
gadă Pompei Tomolea și Ghcor- 
gZ’e lipscan asigură grăbirea dării 
în exploatare a panourilor pc care 
Ic pregătesc.

Consemnăm din nou rezultatele 
pozitive nlc colectivului sectorului 
II al minei Uricani care a depășit 
planul pină in aceste zile ale lunii 
cu pesic 1 000 tone dc cărbune. 
Brigăzile conduse de Nastase Jenică, 
Traian Pop, Samoilă Pecsi, Con
stantin Grădinaru, Pavel Madaras 
și Antonie Radu continuă ritmul 
alert al rezultatelor dc pînă acum. 
Sectorul 1 al exploatării realizează, 
dc asemenea, succese la producția 
de cărbune, îndeplinind sarcina ce-i 
revine pină în aceste zile ale lunii 
în proporție dc 103,3 la sută.

RECICLAREA, 
ridicarea permanentă 

a calificării — 
CERINȚA OBIECTIVA

Șeful dc schimb Mihai Tudorachc din brigada mineru
lui Nicu Enache dc la E. M. Vulcan, intr-un scurt popas înain
tea intrării în șut.

Consfătuire cu furnizorii

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN ALGERIA
Au început convorbirile

Duminică, 12 manie, la Palatul 
Consiliului dc Miniștri al Algeriei 
au avut loc convorbiri oficiale în
tre secretarul general al Partidului 
Comunist Roman, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Consiliului Revoluției, 
președinie al Consiliului dc Miniș
tri al Republicii Algeriene Demn 
cratice și Populare, Houari Boumc- 
dicne.

La convorbiri au participat din 
Cartea română — Ion Pățan, mem- 
ru al C.C. al P.C.R., vicepre

ședinte al Consiliului dc Miniștri și 
nr nistru al comerțului exterior, 
Corneliu Manescu, membru al C.G. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Ștefan Mihai, 
ambasadorul Romanici la Alger. Au

fost prezenți Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C R., 
prim-aajunct de șef dc secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Mitra, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
consilier, Gheorglie Oprea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., consilier, 
Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Emilian 
Manciur, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea algeriană au partici
pat : Kaid Ahmcd, membru al Con
siliului Revoluției, responsabil al a- 
paratttlui dc partid al Frontului de 
Eliberare Națională, Abdelaziz 
Bouteflika, membru al Consiliului 
Revoluției, ministru] afacerilor ex
terne, Tayebi Larbi, membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul a- 
gricuhurii și reformei agrare, Rabah 
Bitat. ministru de stat însărcinat cu 
transporturile. Belaid Abdessalem.

oficiale
mini.sirul energiei și industriei, La- 
yachi Yaker, ministrul comerțului, 
Larbi Demaghlairous, ambasadorul 
Algeriei fn România. Au fost pre- 
zenți I landani Zmail. secretar ge
neral adjunct la Președinția Consi
liului Revoluției. Driss Djazairi, con
silier la Președinția Consiliului Re
voluției, Abdelhamid Adjali, direc
torul afacerilor politice din Minis
terul dc Externe

In cadrul convorbirilot. cei doi 
conducători de partid și dc stat 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor României și Algeriei în
dezvoltarca politică, economica, 
cială și culturală și au făcui 
schimb dc păreri în legarură cu 
principalele probleme ale vieții in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă dc calda prietenie.

so
im

Dineu în
Președintele Consiliului Revoluției, 

președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Houari Boumc- 
dicn*, a oferit duminica un dineu 
în cinstea • secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului dc Stat al Rc-

onoarea oaspeților români
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat membrii delegației 
române și celelalte persoane oficiale 
car; îl însoțesc pc conducătorul 
partidului ți statului nostru, înalte 
personalități politice și gtivcrnamen-

talc algeriene, alte persoane ofi- 
ci tie, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Alger, membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul dineului, care v-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, președintele Houari Boumedie- 
ne și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit toasturi.

Vizitarea orașului Constantine
Luni, în cea de-a treia zi a 

vizitei oficiale de partid și de 
stat pe care o întreprinde în 
Algeria, secretarul genera! al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început o călăto
rie prin țară. Primul punct al 
itinerariului este orașul Constan
tine. important centru al indus-

triei algeriene și localitatea 
Skikda citadelă a petrochimiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al comerțului 
exterior, Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Ștefan Mihai, ambasadorul Ro
mâniei la Alger.

Conducătorul partidului și

statului nostru este însoțit de 
Rabah Bitat, ministru de stat 

.însărcinat cu transporturile, și 
de doamna Zohra Bitat, Belaid 
Abdessalem. ministrul energiei 
și industriei, șl Larbi Demaghla- 
trous, ambasadorul Algeriei la 
București — membri ai Comite
tului de onoare constituit ca 
prilejul vizitei sale în Algeria.

(Continuare fn pag. a 4-a}

Dezvoltarea urbanistică
a mumcipi

reclamă aportul susținut
Nomenclatorul de specialități, 

aprobat de Consiliul de Mi
niștri, este orientat către stu
dierea problemelor a căror re
zolvare se încadrează in preocu
pările actuale ale științei și teh
nicii pe plan mondial și ale că
ror soluții prezintă o importanță 
deosebită pentru perfecționarea 
și mărirea eficienței activității 
economice din patria noastră. In 
nomenclatorul de specialități 
sînt reflectate, dc asemenea, 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării cercetării științifice 
tn perspectivă, precum și în
trepătrunderea între diferite 
metode și tehnici dc lucru.

Merită subliniat faptul că, în 
noul sistem dc învățămînt post
universitar, o atenție deosebită 
este acordată preocupărilor in- 
terdisciplinarc. In special, este 
urmărită asigurarea pregătirii 
tn domeniile dc marc actualitate 
pentru industria minieră : me
canizarea lucrărilor miniere : 
tehnici și tehnologii moderne în 
prepararea substanțelor minera
le utile.

Planurile de învățămînt sînt 
concepute ca un complex de ac
tivități teoretice și practice, ur
mărind sporirea ponderii acti
vităților practice pentru asigu
rarea însușirii de către cursanți

cialiști de înaltă pregătire 
din cercetare, proiectare, pro
ducție sau din aparatul de stat. 
Această soluție a fost adoptată 
pentru că ca contribuie atît la 
asigurarea nivelului ridicat al 
acestor activități, cit și la rea
lizarea unei legături nemijloci
te cu problemele economiei și 
științei.

Invățămintul postuniversitar 
se va deschide la I.M.P. înce- 
pind cu 3 aprilie a.c.

Și acum o problemă : care e 
deosebirea dintre -a învăța îna
inte de obținerea diplomei" și 
„a învăța Ia un curs postuni
versitar" ? Distincția ar fi : la 
.perfecționare" se învață ceea 
ce știința Și procesul contem
poran a adus nou, ceea ce prac
tica aduce pe primul plan. E 
vorba deci de a obține un spor 
de cunoștințe: este ceea ce se 
cheamă de obicei „a te pune 
la curent cu noutățile".

Scopul, menirea cursului post
universitar este să reordoneze o 
anumită cantitate de cunoștințe 
vechi și, paralel, să adauge cu
noștințe noi. Obiectivul primor
dial trebuie să fie o îmbogățire, 
nu neapărat o sporire cantita-

(Continuare fn pag. a 3-a)

de utilaje miniere
In dimineața zilei de ieri, 13 

martie a.c., a avut loc in sala de 
festivități a clubului C.C.P. des
chiderea lucrărilor Consfătuirii pe 
țară cu furnizorii de utilaje mini
ere pentru Centrala cărbunelui 
Petroșani privind calitatea și com
portarea in exploatare a utilaje
lor miniere.

La Consfătuire participă re
prezentanți ai unităților Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei, 
din cadrul departamentului Minis
terului Construcțiilor de Mașini, 
a grupului de uzine Satu Mare, 
ai U.C.M. Reșița și ai uzinelor 
„Independența" Sibiu.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de tov. ing. Vasile Ciriperu, 
directorul tehnic cu producția de 
la C.C.P., tov. ing. Dumitru Po
pescu, șef serviciu mecanic-ener- 
getic din centrală a susținut o cu
prinzătoare expunere legată de 
calitatea și de modul de compor
tare în exploatare a utilajului mi
nier.

Necesitatea convocării acestei 
consfătuiri vine de acolo că, o 
dată cu creșterea tot mai accen
tuată a gradului de mecanizare

a procesului de extracție a cărbu
nelui, moi ales în condițiile de a- 
plicare a programului redus în 
schimburi de 6 ore în subteran, 
trebuie asigurate atît utilizarea 
eficientă, completă, a utilajelor 
din dotarea minelor, cît și sigu
ranța în funcționare a acestora.

Participanții vor avea prilejul 
să constate pe viu, Io fața locului, 
in urma deplasărilor la unitățile 
miniere, o vizitelor în subteran, 
deficiențele care mai persistă atît 
pe linie constructivă, cit șl în di
recția siguranței în exploatare, in 
scopul operării ulterioare de ur
gență a tuturor îmbunătățirilor 
care se impun la utilajul existent 
in dotarea minelor și la cel ce va 
fl livrat de acum înainte.

Sîntem îndreptățiți să credem 
că se va realiza un fructuos 
schimb de păreri concrete, pe 
probleme specifice, între specia
liștii uzinelor constructoare șl cei 
din cadrul centralei — în calitate 
de beneficiari — în vederea obți
nerii unor ameliorări certe con
cepts - calitative ale utilajelor 
miniere.

al tuturor locuitorilor
CONCURS AL ELEVILOR

succes a misiunilor ce le revin

„In decursul veacurilor, peste pămintui patriei 
noastre de astăzi au trecut multe năvăliri. Dar 
urmașii lui Decebal și Traian au știut permanent 
să-și păstreze ființa națională, să-și creeze o 
cultură și o civilizație proprie in strinsă legătu
ră cu civilizația și cultura mondială și să asigu
re dezvoltarea și înaintarea continuă a poporu
lui nostru spre o viată demnă, independentă".

(NICOLAE CEAUȘESCU)

Noul profil moral al omului este generat, îna
inte de toate de noua exigentă socială, socialis
tă, oamenii noi se făuresc în lupta pentru so
cialism, care este și lupta împotriva vechii mo
rale. împotriva râmînerilor în urmă pe planul 
conștiinței sociale.

In procesul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate nu există sferă a relațiilor so
ciale in care principiile Și normele moralei 
socialiste să nu-și afirme eficiența practică. 
Triumful noii morale se vădește cu putere, așa 
cum se subliniază în documentele Plenarei din 
3—5 noiembrie 1971 a Comitetului Central al 
P.C.R., în unitatea moral-politică a poporului. în 
coeziunea sa strînsă în jurul partidului și gu
vernului.

înaltele principii morale promovate cu con
secvență de către partid își găsesc expresie, sens 
și finalitate, din plin în rindul luptătorilor și 
comandanților gărzilor patriotice din municipiul 
nostru. Importantele mutații pe tărîmul conști
inței care se produc în acești ani de impetuoasă

dezvoltare economică și spirituală a țării, cu
prind in mod firesc și acest organism, care, în
trunind în rîndurile sale pe cei mai buni fii 
ai poporului nostru — muncitori, țărani și inte
lectuali — este destinat ca împreună cu forțele 
armate și detașamentele de tineret să apere li
bertatea patriei noastre.

Sentimentul datoriei este unul din cele mai 
importante trăsături morale pe care partidul 
le-a sădit în conștiința oamenilor. Datoria față 
de patrie, popor și partid este definitorie pentru 
profilul etic a comandanților de subunități și 
luptătorilor gărzilor patriotice din Valea Jiului.

Participarea voluntară a luptătorilor și n co
mandanților de subunități la pregătirea pentru 
apărarea patriei constituie o puternică dovadă 
a înaltului grad al conștiinței lor, a înțelegerii 
depline a răspunderii pe care o poartă fiecare 
cetățean pentru apărarea independenței și suve
ranității României socialiste.

Ei sînt conștienți că prin întreaga lor activi
tate desfășurată atît în producție .cît și pe cîm- 
purile de instrucție își aduc o contribuție însem
nată la înflorirea patriei, la apărarea cuceririlor 
noastre revoluționare.

Luptătorii gărzilor patriotice, comandanții de 
subunități din Valea Jiului muncesc cu abne
gație atît la locul de producție unde sînt fruntași 
îndeplinind integral și la un nivel superior Mit

Lt. col. ISTUDOR CORCOZ

(Continuare in pag. a 3-a)

Recent, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani în 
sala bibliotecii, și-au dat întîl- 
nire cele mai pregătite echipa
je ale școlilor generale din mu
nicipiu, pentru a participa la 
faza municipală a concursului 
intitulat „Pagini din lupta și 
munca uteciștilor pentru con
struirea societății socialiste în 
patria noastră", organizat în 
cinstea sărbătoririi semicente
narului U.T.C. de către comite
tul municipal U.T.C.

La capătul celor două ore de 
concurs, juriul a desemnat cîș- 
tigător echipajul școlii genera
le nr. 1 Petrila, compus din 
elevii Ileana Balint, Magdalena 
Cnebel și Tibor Csibi, care a a- 
cumulat 213 puncte, urmat, în

ordine, de echipajele școlilor 
generale nr. 5 Petroșani, nr. 2 
Petroșani, nr. 3 Lupani și nr. 
5 Vulcan.

In încheierea concursului, to
varășul Vasile Oros, prim-secre- 
tar al comitetului municipal 
U.T.C. a mulțumit participan
telor pentru aportul la reușita 
acțiunii care a atras un nu
măr mare de elevi din școlile 
generale ale municipiului și ca
re a avut drept scop îmbogăți
rea cunoștințelor lor privind 
lupta și munca uteciștilor pen
tru construirea societății socia
liste în patria noastră.

pentru contribuția în muncă 
s-a avut în vedere vîrsta și 
condițiile de sănătate.

In orașul Petroșani și în ce
lelalte localități au avut loc un 
mare număr de adunări popu
lare pe circumscripții electora
le, în cadrul cărora, s-au lă
murit problemele ridicate de 
populație și au fost aleși dele
gații împuterniciți pentru fie
care circumscripție electorală, 
iar ulterior s-a ținut, la nivel 
de municipiu o adunare în ca
re s-au dezbătut listele cu o- 
biectivele și lucrările ce urmea
ză să se execute din contribu
ția bănească și în muncă a lo
cuitorilor, au fost aprobate su
mele și zilele de muncă stabi
lite și s-au ales comitetele de 
cetățeni care vor răspunde de 
executarea lucrărilor stabilite.

Adunarea delegaților împu
terniciți din Petroșani, a apro
bat să se execute din contri
buția în bani, în perioada 1972 
— 1974, o sală de sport, în va
loare de 7 OOP 000 lei, iar în a- 
nu| 1972 să se termine lucrări
le la ștrandul din Aeroport în 
valoare de 250 000 lei și Iacul 
de agrement in valoare de 
50 000 lei.

Prin contribuția în muncă a 
locuitorilor se vor executa lu
crări de reparații capitale pe 
strada Republicii, repararea 
drumului Maleia și a drumuri-

Adoptarea Legii nr. 20/1971 
privind contribuția bănească Și 
în muncă a locuitorilor, a slîr- 
nit un viu interes în rîndul tu
turor cetățenilor din Valea Jiu
lui, care, cu prilejul adunări
lor organizate pe circumscrip
țiile electorale și-au exprimat 
deplina adeziune față de preve
derile stabilite, angajîndu-se 
să-și aducă întreaga contribu
ție. la soluționarea probleme
lor pc care le ridică dezvolta
rea localităților și cerințele 
populației.

Venind în întîmpinarea pro
punerilor făcute de cetățeni, or
ganele municipale de partid și 
de stat au luat din timp toate 
măsurile pentru aplicarea co
rectă a legii amintite.

In acest scop, s-a organizat 
la nivelul municipiului prelu
crarea legii cu toți salariații 
comitetului executiv, privind 
principiile și criteriile de apli
care a acestora, au fost pro
gramate consultații cu cadre 
de specialitate și au avut Iod 
dezbateri.

Concomitent cu aceste acți
uni, 6-au desfășurat lucrările 
tehnice de înregistrare a con
tribuabililor și de stabilire a 
cuantumului sumelor de plată, 
reprezentînd contribuția în 
bani pe fiecare familie, precum 
și numărul de zile muncă ce 
trebuiesc efectuate. Pentru fie
care caz în parte, colectivul a 
ținut seama de veniturile fa
miliei. de componența acesteia 
și de greutățile ce le are. iar

Simion POP 
activist U.T.G,

Cornel HOGMAN

și-n căpușă...
Ce am in gușă

(Continuare în pag a 3-a)

— Ia loc, tovarășe Stănică... Te-am chemat să-mt spui ce 
părere ai despre Manole. Ce fel de om e ? Mie mi se pare 
:fi„.

— (Na, poftim! Tocmai pe mine s-a găsit să mă intre- 
be...). Apoi, acest Manole... Tovarășul Manole... E greu să-mi 
spun părerea așa, pe nepregătite... (cum dracu să am cu 
vreo părere cînd habar n-am ce părere ai tu... Nu cumva îți 
imaginezi că am să mă pun rău cu tine din cauza acestui 
Manole ?). In primul rînd... Manole e un astfel de om... Un 
astfel de... Pe de altă parte s-ar putea spune că este, ei, cum 
să mă exprim...

— Ia spune-mi, tovarășe Stanică., Manole nu intirzie el 
citcodată ?

— (In sfirșit, puișorule te-ai exprimat mai clar. Puteai 
te pronunți mai demult) t M-ați întrebat dacă intirzie

vit codată ? Imt vine să rid- Asta vine agale pe la șapte și 
jumătate și la trei iși face bagajele. Acest Manole iși închi
puie că^instituția noastră e un fel de bulevard. Obișnuiesc 
chiar să-l întreb pe un ton tăios și ironic i spune-mi, tova
rășe Manole, dumneata iți închipui că instituția noastră e 
un bulevard ? Fiindcă eu nu pot să rabd asemenea lucruri. 
Ce am în gușă și-n căpușă...

■ Foarte bine, tovarășe Stanică, foarte bine. Așa trebuie 
să fii, combativ. Dar am auzit că și dumneata, în timpul 
programului pierzi ore întregi cu pronosportul sau discutarea 
meciurilor de fotbal...

— Ați fost informat pătimaș și profund intangențial cu 
cercul realității... (Ei, dar toți prietenii mei din afara birou
lui țin ca și mine cu .Jiul", iar la birou toți țin cu „Știin
ța". Doar din discuții și din controverse se naște progresul 
și fn fotbalul nostru este necesar în mod absolut progresul 
tehnic. Dar cum să-i spun toate astea ?)

— Interesant!... Dar știi că mie mi s-a «pus că tovară
șul Manole este un clement capabil ? După Kite știu, el a 
realizat proiectul acela complicata.

— (Tr°d.are- Ge procedeu mai e și ăsta ? Ai avut obraz 
să păcălești un om al muncii ?) Da, desigur, tovarășe șef 
este un clement foarte capabil. Inttrzie din cinci in cînd, 
dar asta foarte rar. Are merite mari...

l-am și spus, findcă ce-am în gușă și-n căpușă ! tovară
șe Manole, dă-mi voie să-ți string mina/...

— Ifi mulțumesc pentru informații, tovarășe Stanică. 
Ea revedere!

— Să trăițil (Fi-ar să fie, bine că am scos-o oarecum la 
capăt. Numai dacă aș ști cine dracu poate fi acest Manole...)

1. COSTIN
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Știința a mers ca... pc rulmenți

Roșea. Dinu și ceilalți^.

Bine, Morornete !

Cine ești dumneata, 
Kădulcscu ?

Pc lingă plopi...

I
Theodor |

I
I
I

DUMINICĂ
ILUSTRATĂ

...și autorul lui — StoianGolul al doilea...

...că te-aude lumea din tribune !

DEBUT
FRUCTUOS 

in returul 
campionatelor 

republicane 
de rugbi și fotbal

ȘTIINȚA - RULMENTUL BIRLAD 13-0 :

Relansare entuziasmantă i
a

JIUL — CRIȘUL ORADEA 2-0

Victorie comodă
Interesul sporit do oare s-a 

bucurat etapa inaugurală a a- 
< ostili retur al campionatului 
diviziei A ki rugbi. aici, la poa- 
lele Paringulwi, a fost firesc.

Duminică, la orele 14. in. tri
bunele stadionului Jiul, nume
roși suporteri ai Științei au sa 
hitai cu căldură apariția lui 
Dinu, Bucas, Morornete și com
pania, a adversarilor lor de la 
Rulmentul Bîrlad. Și dacă. te-’ 
tuși, aplauzele au mai intiizial 
poate datorită inexplicabilei 
sterilități a ofensivei gazdelor 
am avut plăcerea să gustăm, de 
la primele baloane ..circulate” 
pe „treisferturile" petroșănene 
ceva din ceea ce noi numim 
rugbi modern. Păcat însă, cu 
nu de puține ori, elevii, antre
norului Theodor Radulescu s-mi 
angrenat în jocul încîlcit al gaz
delor, reveniți la Petroșani du
pă un an de zile, numai pen
tru a limita proporțiile unei în- 
frîngcri ce li se părea lotuși e- 
viden-tă din primul sfert de oră 
al întâlnirii. Timpul friguros, 
terenul ,tare" .și forma bună a 
fundașului bîrlădean Mihalcea, 
completat de jocul mai puțin 
inspirat al „pachetului" de îna
intași petroșăneni, au permis 
rugbiștilor de la Rulmentul pă.s- 
trarea unui prețios 0—0 pînă 
la finele reprizei prime.

Stânculescu, Ortelecan și Tal
pă. pislon3ți cu succes de lones- 
cu, Morornete și Băltărcțu țve- 
nit de curfnd de la Steaua) do
mină cu autoritate grămezile 
„dictate" de arbitrul Vasile Ciș- 
maș (București), contribuind de
cisiv și la punerea în poziție

de atac a echipei, în urrtNi ba- 
loanelor culese la tușe de F. Con
stantin. Și toate acestea in timp 
ce ■treisferturile”. din rîndul 
cărora a excelat Roșea, plim
bau cu dezinvoltură „fam" de 
pe o parte pe alta a terenului, 
în timp ce spatele era închis 
ermetic de un Bucos, în formă 
remarcabilă.

După cum era și firesc, jocul 
bun din repriza secundă avea 
să fie concretizat prin puncte, 
din fericire unul mai specta
culos ca celălalt. In min. 62, 
Știința beneficiază de o lovitu
ră liberă de la cca. 30—35 de 
metri, lateral stingă de buturile 
blrlădene, Bucos execută pre
cis și aduce echipei sale condu
cerea cu 3—0. Nu trec decît 8 
minute și, smulși din corsetul 
neplăcut al scorului alb, studen
ții sc avîntâ cu aproape întrea
ga echipă înspre terenul de țin
tă al adversarului, Roșea îl pu
ne în cursă pe Fălcușanu. o 
transmitere a balonului la Ra
dulescu și plonjonul spectaculos 
al ultimului coincide cu o no
uă modificare pe tabela de 
marcaj i Știința 7 — Rulmen
tul 0. Transformarea e ratată 
de Bucos. Ultimele minute ale 
întâlnirii decurg în aceeași no
tă. Știința forțează ritmul pe 
riclitînd din ce în ce mai des de 
fensiva oaspeților. Și atunci 
cînd totul părea definitiv lămu
rit, o splendidă acțiune a lui 
Bucos este finalizată, în aceeași 
manieră, de „piticul" Neagu. 
Transformă, impecabil, Marines 
cu și Știința 13 — Rulmentul (».

O victorie absolut meritată 
(deși din echipă a lipsit Abribu- 
la. reținut de motive familiale) 
care a scos în evidență preten
țiile îndreptățite ale gazdelor la 
mult rivnitu) titlu de campion 
național și, bineînțeles, ne-a în
tărit convingerea că, ahordin- 
du-sc cu aceeași seriozitate sau 
< liiar sporită, cele 16 etape ce 
au mai rămas pînă la finalul 
întrecerii, mult invidiatul tro
feu ce se acordă celor mai buni 
sc poate opri La Petroșani.

Arbitrul Vasile Cișmaș (Bucu
rești) a condus mulțumitor ur
mătoarele formații : ȘTIINȚA : 
Stânculescu. ORTELECAN. Di
nu. Noroc (Talpă). IONESCU, 
!•’. Constantin. Băltăreții (Lomo- 
tă). MOROMETE. Neagu. Mari
nescu^ ROȘCA. Rădulescu, Făl- 
cușanu, Burghelea. Bl’COS. 
RULMENTUL: Pătrățău. Ma
tei, Caramziuc, GHERASIM. I. 
Constantin, Brad. Munteanu, 
Manaz. F1LIP. Peiu. Ignat, Pâi
nea, Chintă. Bodca. MIHAL
CEA.

Nicolae LOBONȚ

_ Urmare a unei excelente pre 
B gătiri fizico-tactice, ilustrată de 
g bunele meciuri precompelițio- 
R nalc, debutul Jiului în prima 
g etapă a returului a coincis cu 
q o victorie clară, foarte comodă, 
g Că această victorie Ja zero" 
B (care-a remontai golaverajul 
B negativ al formației petroșăne- 
0 nci. putea fi mult mai consistentă, 
E e foarte adevărat și chiar n- 
S cum, cind scriu aceste : înduri 
3 încă nu pot să-mi explic de ce 
E „motoarele Jiului, ambalate la 
H maximum în momentul fluieru- 
® lui inițial al arbitrului bucureș- 
® lean N. Petriceanu. s-au dere- 
® giat exact cînd nu era necesar? 
IȘ Spectatorii — .și noi, de aseme- 
g nea. de ce să nu recunoaștem? 
q — așteptam o autentică .de- 
g monsîrație' jiulistă. în compa- 
g n a posesorilor ..lanternei roșii", 
g prevedeam o victorie la scor, 
H care să lanseze, încă din start
■ înaintarea echipei din Petro- 
S șani pe firmanentul fotbalului
■ românesc. Bologan, portarul
■ Crișului, a fost o victimă fragi-
■ lă și, categoric, putea fi înfrint,
■ cu ușurință, de mai multe

///////////////////////////////.w/z/z////////////////////////////////////////////////

@ A început cea de-a doua 
jumătate a celui de-al 53-lea 
campionat național divizionar A 
de fotbal. Se zice că, pentru 
„soccerul" românesc, va fi un se
zon „infernal" - o problemă e- 
xistențialâ @ A reîncepui și re
turul campionatului de rugbi — 
„stagiune" de puternică relansa
re înspre marea victorie a Știin
ței Petroșani @ Cum vedea un 
antrenor (N. Dumitrescu de la 
U.TJt.) „perspectiva" echipei sale 
și a Stelei in competițiile europe
ne : „Sper să ciștigăm (!) meciul 
de la Arad iar in partida de la 
Londra să luptăm pentru califi
care— Nu știu cum se va descur
ca Steaua cu Bayern Munchen, 
deoarece bucureștenii au pe te
ren o exprimare defectuoasă". A- 
șo-i că n-a fost chiar așa ? © 
Marincan, portarul de rezervă al 
Jiului, este de citeva zile tatăl u- 
nei fetițe. La mulți ani ! ® Pe 
coperta revistei „Flacăra" pozea
ză in „irezistibil" copilul teribil al 
balonului rotund - Necula Rădu- 
canu ® Eleva Gabriela Solc?nco 
de Io Liceul Petroșani, campioa
nă națională pe anul trecut, n-a 
putut participa la „Concursul de 
șah al elevilor** (faza municipală) 
rntTucit a fost anunțată să se pre
zinte la întreceri la ora 16 in loc

NOTE PE
PORTATIV

de ora 14 ! ® Realist și bun cu
noscător al fotbalului nostru, Ce- 
zare Tretini de la „Stadio” (Bo
logna) declara : „Nu-i văd pe a- 
rădeni eliminind pe Tottenham ; 
in schimb cred că Steaua are tot 
alîtea șanse cit și Bayern Mun- 
chen". Așa da, mult mai aproa
pe de adevăr I ț Theodor Radu
lescu antrenorul rugbiștilor petro
șăneni : „Dacă mai dura 10 mi
nute, ne dublam scorul..." Deci, 
pentru Știința, 13—O. e un scor 
doo- aproximativ acceptabil. Cit 
de mult te ung la inimă aseme
nea declarații ! f O veste bună: 
handbalișlii de la Știința se pre
gătesc în vederea noului sezon 
cu o conștiinciozitate exemplară. 
Numoi de i-ar ține I © O nouă 
întrebare pe adresa prof. Theodor 
Szillagyi, antrenorul baschetbalis
telor : Ce ne facem ? Ne mai ți
neți mult sub hamletiano întreba
re „o fi sau a nu fi" ? ® Adrian 
Păunescu numește echipa Steaua 
- Șvaițer București I

Y. ZET

ori, dai dacă n-a fost așa pînă 
in final, acest lucru se datoreș- 
te propriilor carențe ale liniei 
ofensive jiuliste, duminică mult 
mai ștearsă decît ne gindeam 
c-ar putea să fie. Și. pentru că 
problema atacului rămîne încă 
principala problemă a echipei, 
să încercăm s-o disecăm un pic. 
înainte de ,-j vă reda „filmul" 
meciului. Făgaș a jucat extrem 
de timorat, de nelnvcntfv, de 
neîntreprinzător, s-a zbătut i- 
nutil, ca un pește pe uscat și. 
credeți-mă. mi-a fost aproape
imposibil să-1 conving pe trimi
sul ziarului „Sportul". Mircea
M. lonescu, câ extrema dreap
tă a Jiului are totuși „stofa"
de veritabil atacant. Mulțescu. 
exploziv .șj „imaginativ" ca ni
ciodată, s-a strecurat cu multă 
dexteritate printre greoii apă
rători adverși dar a păcă
tuit prin aceeași ..neinspira- 
ție“ de ultim moment întârzi
ind pasa sau șuiul decisiv. Sto- 
ian, combativ ca întotdeauna, 
s-a concentrat total foarte rar 
în joc și are prea lungi perioa
de de „respira' în timpul parti
dei iar Naidin, după o primă re
priză angajantă. în care s-a dă
ruit victoriei, a căzut în anoni
matul care cuprinsese, de alt
fel și pe ceilalți coechipieri de 
linie Deși nici Urmeș, înlocui
torul lui Făgaș, nu s >i .mișcat 
mai bine. cred, totuși, că mai 
din timp se cuvenea a fi ope
rată modificarea. Și. pentru că 
tot am început-o cu .notarea" 
calificată n jucătorilor, să con 
ținui cu linia mediană. Libardî, 
laborios, util, concepțional — 
pe linia știută adică S-a arătat 
același ..pion" de mare forță și 
gîndire. Cotormani — apropiat 
din toate punctele de vedere, 
de maniera și aportul colegului 
său de linie. Dodu, înlocuitorul 
său — util, dar fără a străluci.
Ultima ..baricadă' — pe traiec
toria obișnuită, cu excepția cî- 
torya ezitări ale lui Georgescu. 
Suciu a „făcut" pentru echipă 
prea mult în tur. la Oradea, 
pentru ca să trebuiască să se 
întrebuințeze și în partida retur.

De altfel, nici n-a avut ce să 
apere, a „șomat" pur Și simplu.

. .Meciul a debutat, ziceam 
cu atacuri îndelungi ale jucăto
rilor localnici nedotato însă cu 
puterea de penetrație aștepta
ți, Chiar în min. 4 Mulțescu 
«iltă peste portarul căzut dor 
și peste bară o minge ..făcută' 
parcă spre a fi vîritâ în plasă. 
Peste doar două minute, a un 
corner de pe dreapta al iui 
Făgaș, Naidin — profitând și de 
o greșeală copilărească al lui 
Bologan — înscrie. E 1—0. Mai 
trece un minut și asistăm la. o 
ocazie rarisimă risipită de 
Făgaș. Jocul se calmează. re 
liniștește, mijlocașii noștri sini 
în prim plan, dau pase de maro 
anticipație și tot ei sînt coauto
rii ..barei' lui Libardî din min. 
2-1. Peste numai un rninut. St«- 
ian fructifică (printre piciorcla 
lu Bologan. din unghi dificil) 
un .balon" înscris magistral pe 
„traseul" Mulțescu — Naidin. 
Pînă la pauză asistența din tri
bună nu are de înregistrat de
ci l un joc plin de erori de » 
parte și de alta, pigmentai 
doar cu cîteva ..pensule" de cw- 
loare ale iui Mulțescu (minutele 
31, 33, 39) și o rezolvare de ex
tremis a lui Suciu în penulti
mul minut. La reluare, Mulțcs- 
cu își continuă slalomurile. Fă
gaș, în min. 55, irosește o alt> 
ocazie expediind pe lîngă bară 
balonul după ce și Lucaci — 
cel mai bun jucător al oaspeți
lor — și Bologan fuseseră de
pășiți. Bule în min. 62 e la un 
pas de autogol, la o situație 
..curtată" îndelung de Naidin Și 
Stoian. atacurile sînt din ce in 
ce mai dezordonate mai incoe
rente și... cam atât.

Au jucat formațiile! JILL> 
Suciu — Georgescu. GEORGE- 
VICT. Stocker. TONGA - Co- 
tormani (Dodu). LIBARDÎ — 
Făgaș (Urmeș). MULȚESCU, 
Stoian. Naidin CRIȘUL : Bole- 
gan — Sărac. LUCACI, Bule, 
Petre Nicolac (Catena II) — Cc- 
ciș (Șchiopii). DĂRĂBAN — 
Suciu. N Alexandru. Tamaț, 
Covalcic.

V. TEODORESCU

Baschet

$nin(a pierde teren...
Duminică, s-a desfășurat la 

Arad meciul de baschet dintre, 
divizionarele B Constructorul 
din localitate și Știința Petro
șani.

Calculele hîrtiei anunțau o 
portidă de răscruce, o partidă 
cu . două tăișuri. Intr-adevăr, 
echipa învinsă își vedea șanse
le de a rămîne în divizia B 
mult diminuate. încă din start, 
s-a văzut clar că echipele au a- 
părut pe teren să-și vîndă 
scump pielea. Ele abordează 
partida cu mult aplomb, dînd 
posibilitate spectatorilor să în
trevadă un meci interesant, cu 
miza, cu multă dăruire în teren. 
Meciul începe într-o egalitate 
perfectă, care se menține pînă 
în minutul 6 cînd Constructo
rul reușește un ușor avantaj, 
care avea să se mențină pînă 
la pauză. Scor la pauză 38—30.

Știința își regăsește cadența și 
pornește hotărîtă în recupera

rea terenului pierdut. Minutul 
15 al reprizei secunde avea să 
încununeze munca studenților 
cu un rezultat favorabil, 62—61. 
Se părea că arădanii sînt epui
zați atît fizic cit și psihic, că 
victoria începe să surîdă petro- 
țănenilor dar citeva ezitări ale 
lor precum și eliminările din 
joc, pentru cinci greșeli perso
nale, ale jucătorilor Minișca, 
David. Buzdugan și Gruber, , 
jucători de bază ai echipei, fac 
ca jucătorii Constructorului să 
revină pe linia de plutire.

Meciul ia o întorsătură neaș
teptată în două minute, dînd 
posibilitatea gazdelor să se" des
prindă în cîștigători.

Scor final 75—71. Cei . mai 
eficace jucători au fost Lenart 
— 25 puncte și Kabat — 18 de 
la gazde, respectiv Bochiș — 13 
puncte și Buzdugan 15.

llie CIUNGU 
corespondent

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
a 1. U.T.A. 16 9 c 2 34—15 23
■ 2. F. C. Argeș 16 10 0 6 29—23 20
■ 3. S. C. Bacău J6 8 3 5 30—21 19
■ 4. „U" Cluj 16 8 3 5 25—16 19
■ 5. Steagul roșu 16 6 6 4 19—11 18
E 6. Dinamo 16 6 5 5 23—19 17
■ 7. Rapid 16 7 3 6 21—21 17

8. Jiul 16 6 5 5 16—16 17
B 9. Steaua 16 5 6 5 19—15 16
■ 10. „U“ Craiova 16 6 4 6 20—21 16
■ 11 A^.A. 16 5 6 5 15—16 16
■ 12. Farul 16 6 3 7 15—20 15
■ 13. Politehnica 16 4 6 6 18—23 14
■ 14. Petrolul 16 5 3 8 8—22 13
■ 15. C.F.R. Cluj 16 1 6 9 11—25 8
■ 16. Crișul 16 2 4 10 5—24 8

Portarul Bologan reține, sub privirile lui 
Naidin și Stoian, unul diD numeroasele baloane 
cu care-a fost asaltată poarta sa...

1 
i
I 
I
I
11
ț
I 
I
I 
I
I 
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„Concursul de
Foaierul Casei de cultură din Petroșani a 

găzduit, acum citeva zile, faza municipală a 
„Concursului de șah al elevilor". întreceri
le au reunit pe cîștigătorii fazelor de masă 
din următoarele școli : Liceul Uricani. Li
ceu) Lupeni, Liceul Vulcan, Liceul Pctrila, 
Liceu! Petroșani. Liceul industrial minier Pe
troșani. Grupul școlar minier Petroșani, șco
lile generale nr. 5, 1, 2. Lupeni și nr. 4 Vul
can. (Se pune întrebarea oare la Școala co
mercială, la Grupul școlar minier Lupeni, 
în celelalte școli generale din municipiu, a- 
ceastă disciplină sportivă nu este accesibi-

șah al elevilor1
lă masei de elevi pentru desemnarea cam
pionului școlii ?)

Clasamentul final se prezintă astfel • fete î 
Maria Rogobcte, Liceul Pctrila; Edith Popes
cu. Liceul Vulcan: Melania Ziman, Liceul 
Lupeni; băieți ! Nicolae Rogobete, Liceul Pe- 
trila: Vasile Tătaru. Liceul Petroșani: Con
stantin Zup, Liceul industrial.

Cîșligătorilor acestei etape le-au fost ofe
rite premii în obiecte și diplome de cam
pioni municipali ai „Concursului de Șah al 
elevilor".

Iacob 1MLING 
corespondent

/----------- ------------------------
Cartea ziaristului sportiv Petre 

Cristea — „NU TRAGI Ț1 IN 
.ANTRENOR" — a cărei apari
ție, la mai bine de un an de la 
terminarea campionatelor mon
diale din Mexic, a fost salutată 
cu deosebită căldură — readuce 
în actualitate problema reprezen
tării fotbalului românesc la Gua
dalajara, cu chinuitoarea întreba
re : puteam obține mai mult pe 
stadioanele înaltelor platouri az
tece ? Cu multă imaginație, ver
vă și căldură, autorul — con
form tuturor așteptărilor — răs
punde afirmativ. Este insă puțin 
altfel, puțin mai veridic și mai 
argumentat acest răspuns, deși, in 
esență, el coincide cu cel pe ca
re l-au dat, la timpul potrivit, 
mai mult sau mai puțin convinși, 
cei care au avut obligația de a 
pregăti echipa nosatră naționala.

„Petre Cristea a visat un wes
tern cu fotbal — zice Fănuș Nea
gu intr-un sensibil „cuvînt intro
ductiv" — și s-a trezit (era in 
Mexic, sub fereastra hotelului 
ciuta o orchestră de mariachis și 
dot copii avind ochii lui fuanito, 
același zimbet de ciocolată și a- 
ceiași dinți de sidef, împodobeau 
cu panglici un purceluș), a pus 
mina pe creion și a refăcut pen
tru noi o poveste plină de dra
goste și amar. „Nu trageți în 
antrenor“ e cartea care -orbește 
despre cea mai frumoasă, și pe 
alocuri cea mai dureroasă aven
tură a echipei noastre naționale : 
drumul spre legendarele platouri 
mexicane și o infringere, com
plet nemeritată, care ne-a smuls 
din cimpia dulce a iluziilor. Po
vestea spusa de Petre Cristea e 
o lacrimă nezzîntată, cercelul nos
tru de aur pe care l-am pierdut 
in fum..."

1 Avem dreptul, c adevărat, să 
vedem altfel lucrurile decîl cum

\_______________

ne sînt prezentate in varianta .,a- 
wnturii mexicane" pe care ne-0 
oferă rîndurilc nostalgice ale lui 
Petre Cristea. Dar nu putem sa 
răminem impasibili în lața „vi
sului" autorului — miez și esen
ță a cărții — vis ce îndeamnă 
(și, poate, obligă) la reflecții a- 
dînci, dincolo de simpla consta
tare a unor presupuse sau reale 
erori din „campania mexicană".

„NU TRAGEȚI
ÎN 

ANTRENOR"
-------♦-------

Note de lector
Așa după cum toată „suflarea" 
fotbalistică autohtonă o știe, Pe- 
l. : Cristea reafirmă un adevăr 
crud și anume acela ca, la Gua
dalajara, fotbalul românesc și-a 
juca șansa Iară cîteva din „pie
sale" sale de mate rezistență (Dan 
Coc, Dobrin, Răducanu). Ca e- 
xistă justificări, e adevărat. Dar 
acestea, acum, nu mai au nici o 
importanța. Și nu mai interesea
ză absolut pe nimeni. E bine așa. 
E Ioane bine ! Mai ales ca cei 
„vinovați" și-au însușii, între 
timp, criticile, acționînd altfel 
in continuare, ilustrînd în felul 
acesta... „ceea ce era de demon
strat". Cu argumente și multă 
vervă, Petic Cristea acuză, în

„Nu uageți în antrenor", toc
mai pe... antrenorul naționalei, 
Angelo NiculesctJ, pentru tacti
ca (așa-zisa „temporizare") greșită 
imprimată elevilor săi în meciul 
cu Anglia, pentru timorarea cu 
cure a abordat partida contra 
brazilienilor, neîncercînd depăși 
rea propriei condiții.

Petre Cristea seric alert, ale- 
gind cu măiestrie frazele lungi, 
încărcate cu har metal orie, cu 
cele scurte, vioaie (»/l doua carte 
pe care ne-o dăruiește acest zia
rist cu explozie tn verb și in su
flet — notează același Părtaș 
Neagu — e un butuc de vie cu 
ciorchini de umbră și de soare, 
crescut în colțul cel mai drag al 
odăii unde stăm și visăm la glo
rie. Petre Cristea a scris o carte 
care iți răscolește sufletul...").

Capitolele cărții, în totalitatea 
lor (citez cîieva titluri, absolut 
L întâmplare : „Grele fierbinți 
ale Guadalafaret". .„Su m<ti crezi 
în vise...", „O „bombă" în tabă
ra românilor". „Dan Coe, marele 
absent din echipa României", 
„Asul Piteșliului in exil la... Gua
dalajara") povestesc drumul pal
pitant al „naționalei" României 
în Mexic, lăsînd în fina) o undă 
de regret pentru tot ceea ce nu 
s-a putut realiza... Mesajul, totuși 
optimist, al cărții („Sînt sincer 
convins că vom reuși mai mult 
la ediția jubiliară a acestei com
petiții care a cucerit lumea. Sa-i 
dorim echipei României, atît de 
apropiată de sufletele noastre, mă
car un singur succes din cele trei 
reușite de Brazilia. Putem în
drăzni mai mult Curaj!") e mo
bilizator și, sintem siguri, atic 
el cit și cartea in întregime, va 
stimula marile ambiții ale lotba- 
lului nostru.

Vidor M. IONESCU

I ÎN CÎTEVA I 

I RÎNDURI... ’ 
| Pentru mccput, celelalte re- ■ 

Izultate: U.T.A. — Rapid 1—I |
(au marcat: Broșovschi și ' 

• Neagu), F. C. .Argeș — S. C. I 
I Bacău ’I—1 (au marcat : Do- I 
’ brin, Dentbrovschi, Marian I 
I Popescu și Frățilă), Petrolub |

— Steagul roșu 0—0, Dinamo i 
| București — C.F.R. Cluj 0—0, g 
| „U“ Cluj — Politehnica lași ® 
I 1—1 (au marcat Adam și Si- P 
*■ miona.ș). Farul — A.S.A. Tg. I 
| Mureș 1—0 a marcat Stoica), t

„U“ Craiova — Steaua 2—I | 
I (au marcat: Tătaru. Oble- . 
1 menea și Deselnicu)

...A început, deci, „baletul" ‘ 
I celor 22. Dansul. în jurul ca- | 
I pricioasei sfere tărcate, nu a- l 
I re — se pare — încă din pri- | 
Inia clapă, alura de speetneu- [ 

losși palpitant așteptată. Sen- r 
Izația de neprevăzut. «le | 

necunoaștere a adevărate- I 
lor potente, planează a- ' 

I supra primelor rezultate. | 
| Deci, patru meciuri egale » 
Iși patru victorii (excluzînd 1 

pc cele de la Petroșani și Pi- | 
I teșii), nu prea concludente. ■

ale gazdelor. La București și I 
Ploiești, C.F.R. Cluj și Stea- .

Igu] roșu — de pe poziții to- I 
tal diferite — au smuls cu • 
■ prețul unor eforturi dense- j 

I bite, două „nuluri" gazdelor, | 
I în evident declin de formă. I 
I Celelalte două egaluri, de |

Ia Arad și Cluj. erau, intru- . 
1 citva, previzibile. Rapid asal- | 
I tează vădit treptele superioa- • 
I re a!0‘clasamentului iar tine- I 
I rețea elevilor lui -Gil" Măr- | 
Idărescu nu putea să nu-și | 

spună răspicat cuvintul.

INu surprinde nici rezulta- ' 
tul de la Pitești. S.C. Bacău, I

• e la indemina oricui să in- I 
I teleagă, nu poate să reziste, I 
* cu lotul actual, pe poziția | 
I fruntașă, deținută ca urmare i 
I a eclipsei .bucureștenelor". | 
ILa Constanța, victorie difi

cilă a gazdelor in dauna u-

Inei echipe mal ambițioase ca I 
oricind.

ILa Craiova, o răsturnare I 
spectaculoasă de scor, exact I 
atunci cind nimeni nu se mai I 

I aștepta (trebuia să se „ho- | 
I târască" un fundaș să aducă i 
| in Bănie gustul dulce al vic- I 
I toriei !).

IA reînceput, deci, fotbalul. I 
Și comentariile...

ISăptămina aceasta, din nou I 
„Cupa României".

Succes Jiului, la Brașov, cu I 
I S.C. Bacău !
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•ivă a volumului dc t unoșlinL
SsMrmol pretorilor < urc se 

ascultă m se înrocisirc-ază pre- 
m urlat caietele dc nolitc ar 
Irrbui exclus <1P I3 iursnrilc 
postuniv» rsitarc.

Noutățile din domeniile mo
tani zarea lucrărilor mihierc și 
tehnici si tchnolaeii modeme 
in prepararea Mob^lanțclor mi
nerale utile sc fiăscsc in cărți, 
reviste ; irtulsrul eursulai stabi
lește un număr de teme și bl- 
Miografu minimă pentru (tara
re. Institutul pune la dispariția 
«h'stmatarilor aceste informații 
prin pnștă. cu cel putm trei 
lan» inainlc de începerea ■cursu
rilor postuniversitare. In felul 
acesta orele dc prelegeri .se pot 
înlocui — șî trebuie xă m* fata 
aceasta — cu discații orsani- 
wk.

X învăța* în calitate dc parti
cipant la un curs postuniversi
tar, credem cg c bine să însem
ne. în primul rind, a dezbate. 
Inlr-un grup mic dc colegi și 
Mtb îndrumarea unui cadru di

dactic «lin institui ideile pol și 
importante din circuitul valori
lor ctidcnțiBlc dc revoluția leh- 
nico-științîfică contemporahă. 
Vpoi. n inviița trebuie să impli
ce o activiLalc creatoare, an
terioară.

Am enumerat unele metode, 
dar moi ales neocsitirtca dc n 
învăța. Fie reclamă eforturi 
mult mai mari, de In ambii par
teneri ai difllocului...

In radrul specialității .Meca
nizarea lucrărilor miniere" în- 
(r-un volum dc 240 ore. dintre 
care 40 la sută conferințe, 60 
la sută aplicații, lucrări practi
ce, scminnrii, vizite, se vor pre- 
ila disciplinele : tehnologia ex
tragerii substanțelor minerale 
utile : conducerea activității mi
niere : eficacitatea economică a 
mecanizării; electrificări și auto
matizări în industria minieră: 
ncraj si protecția muncii: insta
lații electromecanice miniere: 
analiza si sinteza sistemelor.

Tematica fiecăreia din aces
te discipline cuprinde intre 8— 
24 teme dintre care amintim : 
Tehnologii noi folosite in ex-

pioniere. mecanizarea complrxA 
in abataje. criterii do alegere 
și corelare n -utilajelor din a- 
hata.i, probleme de bază ale 
lelcmccanicii și dixprcerizJirii. 
utilizarea calculatoarelor in in
dustria minieră.

In cadrul velei de-o doua spe
cialități, .Tehnici și tehnologii 
moderne în prepararea substan
țelor minerale utile", in n< elași 
volum de 249 ore se vor preda 
disciplinele : sfărimare-clasnre : 
concentrarea substanțelor mine
rale utile ; organizarea, plani
ficarea și conducerea uzinelor 
de preparare.

Planurile de invfițftmînt șl te
matica disciplinelor au fost tri
mise spre consultare ți între
prinderilor miniere din (nrh. 
care du fost solicitate să facă 
observații asupra conținutului 
temelor, cit și asupra altor pro
bleme oc Interesează ari indus
tria minieră. E o mărturie a co
relației tot mai închegate dintre 
iuvățămint și producție.

Unele centrale s-au dovedit 
extrem de receptive, tocind o

scrie dc propuneri demne dc 
luat in seamă. Astfel, Centrala 
dc minereuri neferoase Deva ce
re, printre altele, să se prevadă 
fi utilizarea acționărilor meca
nice în industria minieră. Cen
trala cărbunelui Petroșani pro 
pune să fie incluse o seric de 
teme noi atri de mecanizare, cit 
și privitoare la preparare, prin
tre rare : proiectarea, deschi
derea și pregătirea unei mine 
prin utilizarea metodelor mate
matice (drumul critic și progra
marea liniară), susținerea meca
nizată in straturile dc înclinare 
mare.

In asemenea condiții, avind 
la bază și competenta, inițiati
va cadrelor didactice și specia
liștilor din producție, efortul 
lor conjugat, primele cursuri 
postunixcTsrtare organizate in 
I.M.P. vor constitui un pas ferm 
in domeniul formării și perfec 
ționării cadrelor specializate hi 
problematica atil «Ic importan
tă a conducerii și organizării 
superioare a producției și a 
muncii.
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♦ Soarele ras.tr*- la ora 6,1) 
apune la ora 1U.20. Zile irc- 

lin an — 74, zile rănut'-c 
292.

EVENIMENTE

elite di FOIL IM

aSt S s

ml Carpați - - Petrofani a , 
redeschis ieri și transformat 
magazin cu autosen-ire.

Noua unitate alimentare, 
autoservire — ..(.arpațr 
Petroșani ene deschbc ' 
rele 6,JC-21.IÎ J.„
prezintă în momentul

fost 
! in

4 1854 S n.Kut Ale 
x.itdru Ălaccdonski (m. 1920); 
1946 — A fost adoptată Con- 
siituția R. P. Albania; 1953 — 
A murii Clement Gottwald, lost 
președinte al P.C. din Cehoslo
vacia; 1883 — A murii Karl 
M.ii-, in IRIS); 18’9 - S-a 
născut Albert Einstein (m. 1955); 
1972 — Alegeri prclimmaic or
ganizate dc Partidul Democrat 
în vederea desemnării 
tuliți pentru alegerile di 
bric (Florida).

4 PETROȘANI 7 NO 
II MBRII s. „ u| ,, u hi pi 
Bl K A : Al im; PETRII.A : Ar- 
lictfWI 420. «rifle J—II; 1.0- 
M.A - MINERUL : Boxerul; 
VULCAN : O™! C | , J țj 
PENI - MUNCI TORT-SC : 
Ultima dragoste; CT’l TI'RAI : 
B. D. la munte și la marc.

• — /m 
între o- 
cum se 
de (ața, 

eu nn personal sporit cu 5 lu
crători față de numărul '. îmi- 
lorilor din magazinul vechi, in 
noua unitate sau creat toate 
condițiile pentru a se 
100—150 mh lei lunar 
vinarilor. pentru preta 
nui comerț c

Sclcrțiuhi <lm Concertul orchc. 
trelor de muzică ușoară și popu
lară ale Radiotekviziunii, susți
nui duminică 12 martie; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Continua
rea Comerțului orchestrelor de 
muzică ușoară și populară; 24,00 
Buletin dc știri; 0.03—6.C0 Es
trada nocturnă.

$
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cit

conducerii

Tot din
Șerban ne

☆
Vulcan, 
pune la

A- 
și 
în

Răspundem celor ce ne scriu

(Urmare din nr. 6 946)

UMBRE ȘI LUMINI

,ptinc

intro- 
lucru 
Orele 
cauza 
în vi-

Ion Bcjenaru. ne scrie câ în- 
iă din luna septembrie a anului 
trecut a depus la conducerea 
șantierului dc construcții 3 
Vulcan o cerere prin care soli
cita o treaptă de salarizare la 
caro — după cum socotește 
dînsu! — avea dreptul, căci 
trecuse un an de la primirea 
categoriei 4, c’c bază. Dar. lot 
dînsul trebuia să știe că. în 
conformitate cu H.C.M. 914/1968. 
treptele dc salarizare constituie 
instrumentul prin care Se dife
rențiază cișligurile Pe baza re
zultatelor obținute ’n muncă și 
a calităților personale ale 
muncitorilor. In orice caz, pro
punerea maistrului, a șefului 
de șantier, pentru cazul în spe
ță, se află în atenția 
Grupului.

Ghcorghc 
curent cu 

faptul că lucrează la EJvL 
ninoasa ca salvator minier 
ne solicită unele lămuriri 
legătură cu salariul pe care l-a 
primit în luna decembrie 1971. 

adresa COP nr. 313 
nuarie a.c.

iperitatca noastră s-a instalai 
, scrie „Gcncral-Anzeigcr" 

din Bonn. Atîta vreme cil mașina 
circula, prospei itatca este garantată". 
In același timp, „Ncuc Rhein-Zei- 
tung", comentînd creșterea preturi
lor la mașini, avertizează patrona
tul : „Prețul mașinilor este un fac
tor politic la fel ca și prețul piinii 
și al berci'*.

Aoz precizări privind

Semnalizarea prezenței remorcilor
în circulația rutieră

Prin Hotârîrea Consiliului d* 
Mmrșu-j nr. 1709 din 30 
ccmbrie 1971. publicată în «Bu
letinul oficial" nr. 1 
3 I. 1972, s-au adus citeva 
difjcări regulamentului de 
culație aprobat prin H/C.M. 
772/1966, modiîi' âri ce Vizea-; 
ză sistemul de semnalizare a 
prezenței remorcilor în circula
ția rutieră. Ca urmare, prin 
noua formulare a art. 54 din 
regulamentul privind circulația 
pe erOTmirile publiee se aduc 
următoarele precizări:

Remorca trebuie să fie prevă- 
zu'.â cu sistem de frînare. iar 
în spate, eu același sistem de 
semnalizare și iluminare ea și 
au ovahiculul trăgător. La pt-r- 
lea din spate, remorca Lrobuie 
să aibă doi catadioptri de formă 
triunghiulară (triunghi echilate
ral). de culoare roșie, cu latura 
dc cel puțin 150 mm, mon
tați cu vlrful în sus, de o parte 
și d? alta a remorcii, la cel 
mult 400 mm de extremitățile 
laterale. Autovehiculului care

de-

din 
mo- 
cir-

tractează i se poate atașa cel 
mult două remorci, cu excepția 
autoturismului căruia i se poate 
atașa numai o remorcă ușoară. 
I’rin remorcă ușoară se înțele
ge orice remorcă a cărei greuta
te maximă nu depășește 750 kg.

Remorcile vor fi echipate cu 
catadioptri. începînd cu data de 
31 martie 1972. După această 
dată, lipsa catari topiril or la re
morcile aflate în circulație va 
fi sancționalâ. după caz. cu a- 
vertismen’ sau cu amendă con
travențională de la 200 la 700 
lei. Răspunderea revine atit 
conducătorului auto, cât și de
ținătorilor de autovehicule (res
pectiv revizorului tehnic, șefu
lui dc coloană, garaj).

Recomandăm S.T-R.A. Petro
șani, S.U.T. — Uricani, 
S.l.T. — Iscroni. S.U.T. — 
Banița. I.P.S.P., U.M.T.F.,
I.G.C., LG.L. Petroșani și ce- 
lorlaltor unități de transport ca 
«lin timp, să-și procure materia
lele necesare pentru dotarea 
remorcilor cu CATADIOPTRI.

Copilul drag al civilizației 
în fiecare zi alic probleme.

Intr-o zi dc septembrie a 
lui 1899, un oarecare domn 
a lost omorît de o mașină, in 
cc cobora dintr-un tramvai, la 
l ofk. A lost prima victimă a a 
tomobilului, înregistrată în 
ca. Dc atunci, ““ '
S.UJL au pierii în urma acciden
telor de mașina aproximativ două 
milioane dc oameni. In Î97D, pe 
străzile americane au murit 55 500 
locuitori.

In fiecare an, încetează din viață 
pe străzile din R.F.G. echivalentul 
populației unui mic oraș (150 C00 
in ultimii zece ani). Dc la înce
putul existenței Republicii Federale 
a Germanici și pînă în prezent au 
murit de pe urma accidentelor de 
mașină un sfert de milion de locui
tori (aproximativ 19 000 în 1970).

In R.F.G.. specialiștii au început 
să studieze cauzele .accidutntilar. A- 
cestea sînt numeroase : concepții de
fectuoase dr ordin tehnic ale ma-

4U)U-
Bliss 
limp 
New

a Amcri- 
insă, pe teritoriul

103*

tribuirca salvatorilor sc face in 
continuare cu aceleași tarife o- 
rarc utilizate înainte de 
ducerea programului de 
de 6 orc in subteran, 
prestate dc salvatorul în 
au fost plătite cu tarifele 
goare comunicate do centrală cu 
adresa nr. 4173 din 7 martie 
a.c. în baza avizului Ministe
rului Muncii, adică s-a înmul
țit tariful orar cu numărul do 
ore prostate. Prin urmare, sal 
valorai a fost plătit după 

lucrat.
★

Alexandru Butulcscu. Dv. ați 
venit la E.M. Aninoasa și ați 
fost angajat în ianuarie, după 
ce sou operat propunerile de 
încadrare pentru luna februa
rie a.c. Dar sîntem informați 
că de la 1 martie ați fost în 
cadrat cu 63 lei pe port.

★
Gh. Kovacs. Aninoasa : De la 

treapta I la acordarea treptei II. 
conform legii nr. 12. trebuie să 
treacă o perioadă de doi ani. 
Așa' că ar mai fi vreo jumătate 
de an de trecut și vi se va 
ridica salariul de la 92 la 97 lei 
pe post

șinilor, ciocniri, drumuri nccores 
punzăioarc, stare dc ebrietate... $i 
mai există încă o cauză, mai pro
funda, care în general este trecută' 
sub taceic. Ea a fost semnalată de 
profesorul Helmut Schclsky la un 
congres dc circulație rutieră, desfă
șurat Ia Esscn. Accidentele mortale 
a declarat cl. „reprezintă una din 
consecințele constringent economice 
și a concurenței existente în siste
mul economic occidental".

La Paris există dc cîțiva ani o 
federație internațională a organiza
țiilor dc pietoni. Aceasta luptă pen
tru drepturile „omului fără mași
nă", împotriva „fetișizării" automo
bilului, împotriva „agresivității" 
conducătorilor auto. Deviza feric 
rației reșpiră multă amărăciune : 
„Oamenii fată mașini sînt și ei oa
meni"

17 la sută din accidentele de ma 
șină din S.U.A. sc datorează de
fectelor de construcție la bara de 
direcție. Ralph Nader a demonstrat 
prin numeroase excnțplt că, făcând 
economic la cheltuielile de tproduc- 
țic, companiile constructoare nu sc 
gîndesc la cel care va ține vola
nul.

Pc vremea cind automobilele nu 
erau chiar mit de numeroase, -găzul 
de eșapament nu era un subiecr de 
neliniște. Astăzi, d a devenii <> pro
blemă gravă. Specialiștii din RJ'.G. 
au calculat că automobilele emana 
anual peste 10 milioane tone dc 
materii nocive, incluzind 7 ODD tone 
dc plumb. Milioane de cetățeni res
piră o atmosfera otrăvită...

Automobilul a lost făcut caDezvoltarea urbanisticăa municipiului
(Urmare din pag. 7)

spre gara Livezeni, Dîljalor . . .
Mare, Dîlja Mică, Buțoni, Sălă- 
truc, Slătinioara, Coasta, Dără- 
nești, Roșia, Peștera, repararea 
străzilor Funicularului, Progre
sul .și Poligonului, Gîrbești ; de- 
eolmatarea șanțului de gardă 
din cartierul Aeroport, consoli
dări de maluri în zonele Live-

CALITĂȚILE MORALE SI DE LUPTĂ ALE

COMANDANȚILOR SI LUPTĂTORILOR

planul de producție cit și pla
nul pregătirii de luptă; fără a 
ține cont de eforturile depuse 
In producție, cei ntaj muiți din
tre ei in adînuurile minelor, 
după terminarea șutului, luptă
tori: din gărzile palriotiue se 
«rc-gălest: cu conștiinciozitate și 
jn n'rH apărarea patriei.

Sini demne de urmat exem- 
pl -Ir pe care l: oferă coman- 
xianțfi de subunități de gărz, pa
iri-lice din toate localitățile din 
Valea Jiului printre care Vasile 
Miu-dare, Nicolt-e Armașu, A- 
Icxandru Bărboi eâ, Vasile A- 
nilcscu, Mircea Moldovan, 
Petru Stupu, Trăim H in
to, Nicolae Radu, loan D. 
Popescu, Nicolae Galun. Con
stantin Ignat, Ionol David, A-

lc-Kandru Cernita și alții care, 
pe lingă atrrbuțiunîle funcțio
nale ce le revin, promovează 
un stil de muncă și organizare 
bun, in așa fel incit subunitățile 
dr- gărzi patriotice de care răs
pund să-și îndeplinească sarci
nile la un nivel superior.

Dc- asemenea, avem luptători 
fruntași in producție și în pre
gătirea lor de luptă care, con- 
ștîenți fiind că pentru a putea 
da riposta cuvenită agresoru
lui trebuie să se pregătească 
continuu, să mânuiască la per
fecție armamentul în special 
la tragerile de noapte care au 
loc in poligoanele din Valea 
Jiului și care cer din partea 
fiecărui comandant și luptător 
o mare ordine Ș» disciplină, o 
călire morală și fizică, participă 
cu o înalLă conștiinciozitate și

dăruire la toate acțiunile dc 
instruîf-e și educare precum și 
la exercițiile și aplicațiile pro
gramate.

Pî'incipiilc de activitate și 
dreptate larg promovate de 
partidul nostru cer luptătorilor 
și comandanților de subunități 
ai gărzilor patriotice să militeze 
în toate împrejurările pentru 
o cit mai bună mobilizare a tu
turor luptătorilor și comandan
ților de subunități în zilele de 
pregătire și instruire cit și la 
alte acțiuni patriotice. făeînd 
prin aceasta să crească în con
știința tuturor misiunile nobile 
ce le sînt încredințate de a fi 
apărători de nădejde ai cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui, ai independenței și suvera
nității patriei.

să

zeni, Buțoni și cartierul Dacia 
și repararea străzilor ne moder
ni zale din colonie. Pentru rea
lizarea obiectivelor și lucrări
lor stabilite, s-a obținui acor
dul locui lorilor în cadrul adu
nărilor populare, organizate pe 
circumscripțiile electorale, un
de numeroși cetățeni și-au ex
primat dorința ca prestările de 
zile muncă să se facă în ca
drul circumscripțiilor respecti
ve.

Preocupat de realizarea obi
ectivelor stabilite prin contribu
ția în bani și în muncă a locu
itorilor. comitetul executiv al 
consiliului popular municipal a 
asigurat condițiiiie necesare 
pentru executarea tuturor lu
crărilor stabilite in planul acți
unilor patriotice și a obiective
lor din investiții și de la buget, 
care vor contribui la ridicarea 
nivelului 
gospodăresc al 
realizarea unor 
social-cul turale menite să sa
tisfacă cerințele și necesitățile 
oamenilor muncii din munici
piu] Petroșani.

Creșterea aportului populației 
la modernizarea orașului, la 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului, constituie 
o dovadă elocventă a faptului 
că prevederile legii privind 
contribuția in bani și în mun
că a cetățenilor corespun
de pe deplin necesităților și ce
rințelor actuale pe care le re
clamă noua etapă de dezvolta
re în care ne aflăm.

urbanistic și -edilitar 
orașului .și ia 
noi obiective
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❖ TEATRUL 
„VALEA JIULUI". La Casa dc 
cultură a sindicalelor din Un
eau i, ora 18 — spectacol cu 
piesa „Cind rezol: erele ;<k“ de 
Tudor Ncgoiță.

0 CASA DE CULTI RA 
PETROȘANL In sala de lec
tura, la ora 18 — EXPOZEUE : 
Karl Marx — opere. La ora 19, 
in sala mică — SEARA DE ÎN
TREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
cti tema : Unrtatda dialectica 
dintre politica internă și exter
nă a României.

> CLUBURI. VULCAN. Ia 
ora 17, jn sala de ședințe: 1N- 
TTENTREA tovarășului Petru 
Barbu, pritn-secretar al comite
tului orășenesc Vulcan al P.C.R. 
cu tineretul. Tema de discuție: 
Utccistul dc ieri, comunistul dc 
azi. Va urma un recital de ver
suri intitulai: Lînga inimă —

Sr

Biroul de itmsm pentru tine 
ret din cadrul Comitet ului mu
nicipal Petroșani al l'.TC. pri
mește înscrieri pentru excursiile 
(e urmează a fi organizate peste 
hotare in sezonul turistic al rt- 
nuhti 1972. Potrivii programa- 
lui întocmii pentru trimestrele // 

111. B.T.T. organizează ex- 
vii peste hotare după cum ur- 
■ază: lfi-21 iulie In R P. 

Bulgaria, 9—16 august în R. S. 
(.ehoslovacia, 2—12 august în 
l’.R.S.S., 1—2 august în R. P. 
I’ngară, 9—12 iulie in R.S.I. 
' . ■ / ■' ia. 21 august — 1 sep
tembrie in R. D. Germană; 
II—22 septembrie in Austria, 
18 iulie — 1 august în I ranța, 
I—24 august in Italia. 1—15 
august în Anglia. In interiorul 
perioadei trimestrelor II fi III 
vor fi, de asemenea, organizate 
ercursii în Algeria, Belgia, O- 
landa, I'inlanda, Egipt, R. E. a 
Germanici, laponi a fi în alte 
țări.

Cererile de înscriere la excursii 
se depun la B.T.T. cu 60 de zile 
înainte de data plecării.

Autoservirea
„Carpați"

După ce a fost renovat și do
tat cu mobilier nou, corespunză
tor noilor căințe, lucrări în care 
s-au investit peste 170 000 lei,

MARȚI 14 MARȚII
PROGRAMUL I : 6.00 Mu 

zică și actualități; 7.00 Radii, 
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9.30 
Ailas cultural; 10.00 Buletin dr 
șiiti; 10.05 Itinerar folcloric 
Prahova — Sibiu Hunedoara; 
1030 Start la intersecție; 10,50 
Cuplete din operete; 11.00 Bule
tin dc știri; 11,05 Domenico Mo- 
dttgnn — portret în trei melodii. 
11.20 Miniaturi instrumentale:
11.30 Prelucrări corale; 12,00 
Discul în foileton; 12,15 Reci
tal de operă; 1230 întâlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; I3.C0 Radiojurnal: 
13.15 Avanpremiera cotidiană:
13.30 Melodii de ieri și dc azi; 
14.00 Compozitorul săptămînii; 
14,44 Muzică populară; 15.00 
Buleiin de știri; 15,05 Duc.e din 
operete; 15.20 Noi înregistrări 
dc muzică instrumentală și vo
cală; 15.40 Pagini din muzica 
de estradă; 16.00 Radiojurnal; 
1-6,15 Scrisoare dc dor — mti- 
z.ică ușoară; 16.35 Cîntccele 
noastre; 16.5C Publicitate radio; 
17.00 /Xniena tincrctitliit: 
Soliști dc muzică populară; 
Melodii 
ușoară; 
Tableta 
melodii 
crofon. 
ința la 
gărclor; 
calc;

17.30
. .» ■ 17’.45 

cu prioritate — muzica 
18.00 Orele scrii; 20.00 
de seara: 20.05 Zece 
preferate; 20.40 La mi- 
Ion I.tiican; 20,55 Ști- 
zi; 21.00 Revista șla- 
21.30 Bijuterii mtizi- 

22.00 Radiojnm.il: ?2. JG

I I I

9,C0 Deschiderea emisiunii dc 
dimineață. Telex; 9,05 TcJcșcoa- 
Li; 10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 7-a; 10.30 Căminul;
11,00 Film serial: ..Patru ian 
■ Itiști și un cîine" (VI); 12,10 
Telejurnal; 14» J0—17.00 Curs 
dc limba franceză. Lecția a 6-a; 
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiaza: 17.35 Cum vor
him; J7.55 Dialoguri insuumen 
tale. Muzică populară; 18,05 Dc 
la Alfa la Omega. Enciclopedie 
pentru elevi . Porțile de Fier; 
18.35 Intcrpreți și rolurile lor: 
Magda Iancitlescu; 19,05 Publi

1 COI de seri : 
lighiy Mouse. Fi

lopat și Paialil; 19,30 Telejur
nal; 20,10 Reflector; 20,25 Șea- 
ră dc teatru : -In vînrul de pri
măvară" dc Letiția Papu; 21,3C 
Vedete ale muzicii ușoare; 21,45 
Tcleglob ; Republica Africa Cen
trală. Reportaj filmat; 22,00 „24 
dc ore"; 2230 Campionatele 
mondiale dc patinaj artistic — 
proba individuală masculina, în
registrare de la Calgary (Cana
da).

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani dc plus 2 gra
de, iar la Paring dc zero grade. 
Minima a oscilat între minus 12 
grade și minus 18 grade.

Grosimea stratului dc zăpada 
la Paring; 35 cm.

Pentru urină'oarele 24 de ore i 
Vremea se incălzcște ușor. Cerul 
va fi mai mult senin. Dimineața, 
pe alocuri ceață.
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Mica publicitate

VIND pian — strada Republicii 61. Petroșani.

1

VIND Opel Kadet în perfectă Klare. Stația — taxi 
Petroșani — Sucitu Gh.

FAMILIA dr. Stoica Emil din Cluj, mulțumeș
te pe această cale tuturor care prin prezent» au luat parte 
la marca durere pricinuită de moartea scumpului nostru 
tată. HUSTI EUGEN din Petroșani.

3circule. Dar în ultima vreme au fost 
puse, tot mai multe mașini în cir- 
ciW răminîndu-lc din ce în ce 
iițjf.. plițih spațiu. In marile orașe 
vest-eutopent trebuie să te învîrți 
multă vreme pînă găsești un loc 
dc parcare. Parizienii au învățat 
să se așeze în rîndul de mașini, 
busculînd celelalte vehicule cu para- 
șocurile mașinilor lor; așa se ex
plică de ce, în disperare de cauză, 
ajung să-și părăsească mașinile chiar 
și în mijlocul străzii. Vehiculele au 
ajuns să circule sub pămint sau dea
supra clădirilor și totuși locurile dc 
parcare sînt insuficiente. Vacanțele 
pc roți pot să degenereze in coș
maruri. La orele de vînf, în timpul

wcck-end-ului. trebuie să t 
mez-i cu o răbdare deosebită 
a puica aștepta cit calm, ii 
minabilcle coloane care se 
scază în ritm de melc. Statisticie
nii din R.F.G. au calculat că auto
mobilele sînt mai mult imobile decît 
în mișcare.

Cu toate acestea, automobilul ra- 
ntînc idolul publicului, copilul drag 
al destinului. Problemele sale, 
itorul său fac obiectul deliberate 
dc la tribuna parlamentarilor, 
congresele științifice, în fața stan
durilor din saloanele de automobile, 
în jurul meselor familiale.

VIND Moslcvici 408 — crem: 47*000 km; .Republicii 
41/2.

I OȘTIl COLEGI DE SERVICII de la Centrala cărbuni 
lui Petroșani, anunță cu adîncă durere încetarea din viată 
a stimatului coles PÎS LIA'IU.

înmorniîntarea va avea loc miercuri 15 martie 
ora 16, de la biserica mică.

Sincere 'condoleanțe familiei îndurerate.

® NICOLAE HAIDUC, anga
jat la șantierul 71 construcții 
feroviare Petroșani, are, pe lin
gă alte înclinații și calități, și 
pe cea de... bătăuș. Aceasta,, 
mai ales cind se „infierbintă" 
cu alcool. Și, nu putem să ne
găm acest lucru, o face destul 
de des. Ultima dată a făcut-o 
in ziua de 6 martie a. c. cind 
in Piața Victoriei din Petroșani 
a intenționat să înjunghie un 
cetățean care nki macat nu 
era unul din rivalii săi, cu care 
il confunda. Deși era deosebit 
de violent, el a fost dezarmat 
de organele de ordine și a- 
mendal in conformitate cu pre
vederile decretului nr. 153/1970. 
II obsedează insă, in continua
re, după cum nu s-a jenat sa 
afirme cHnr la miliție, gindul 
de a se confrunta totuși cu a- 
devăratul rival. De aceea sin 
iem nevoiți să-l asigurăm că, 
in cazul că nu va renunța Io 
această intenție, și măsurile ce 
se vor lua împotriva lui nu vor 
intirzia si nu vor mai consta in 
amend'’

limitat la o vizliă obișnuita. 
Uitind ce și-au propus, inițial, 
ei s-au îmbătat de-a binelea, 
stare in care au provocat un 
scandal soldat cu un geam de 
vitrină și citeva scaune trans
formate in țăndări. Adică, o pa
gubă in avutul obștesc de peste 
500 lei, la care se adaugă tul
burarea gravă a liniștei publi
ce. Pentru „bravura" săvirșită, 
ei au primit „felicitările" or
ganelor de ordine concretiza
te in amenzi cuprinse intre 
300—1500 lei, fiind, de aseme
nea, obligați la recuperarea pa
gubei

In seara zilei de 5 martie 
rent. GHEORGHE COROA- 

MA, PETRU MUJDEI și GHEOR
GHE MIHALACHE, angajați ai 
E.M. Livezeni au vizitat restau
rantul „Paringul” din Petroșani 
pentru o... bere. Dar, n-au bă
ut numai o bere și nici nu s-au

• CONSTANTIN GRIGOBE, 
angajat tot la E.M. Livezeni, es
te un om „avut". El aie la ac
tiv un palmares de 12 condam
nări. In ziua de 7 martie a vi
zitat magazinul alimentar cu 
autoservire nr. 4 din Petroșani 
unde a intrat in posesia a două 
sticle de coniac ,,Tomis" fără a 
da nici un leu. A procedat sim 
piu. Le-a spus sticlelor „veniți. 
ori vă iau" și... a aplicat do
rința lui, adică le-a furaL Că 
n-a mai apucat să ajungă cu 
ele unde-și propusese și a lua< 
direcția spre miliție aceasta 
nu i se mai datorește lui. A- 
cum așteaptă liniștit și fără... 
coniac „Tomis" să i se perfec 
teze formalitățile pentru a 13-c 
condamnare.
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Vizita

Oaspeții români au . 
Algerul la ora 9, la bordul avio
nului prezidențial pus la dispo
ziție de președintele Houari 
Boumcdiene. După aproape o 
orâ de zbor, aeronava aterizea
ză la Ain El-Bei, aeroportul o- 
rașului Constantine, principalul 
centru economic și social-cultu
ral al estului Algeriei.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sini în
tâmpinați de colonelul Abdelg- 
hani. membru al Consiliului Re
voluției. comandantul celei 
de-a cinoen regiuni militare, 
Mhamed Hadj Yala, prefectul 
Vilayetului (departamentului) 
Constantine, Tahar Ladjal. co
misar național al partidului 
Frontul de Eliberare Naționa
lă pentru Vilayetul Constanti
ne. Abdelkrim Seredi, președin
tele Adunării populare a ace
leiași regiuni, precum și alte 
notabilități civile și militare.

Sînt prezenți, de asemenea, 
specialiștii români aflați la Con
stantine și care conlucrează cu 
colegii lor algerieni în realiza
rea unor proiecte.

Două tinere fete în „gandora 
fergan", portul național de pe 
aceste meleaguri — lungi rochii 
de catifea împodobite cu brode
rii în fir de aur — oferă ga
roafe roșii oaspeților.

Președintele Nicolae
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare aliniată în cin
stea sa.

Cortegiul oficial se îndreaptă 
apoi spre Constantine. Inșiruiți 
de o parte și de alta a șoselei, 
călăreți înarmați, veniți din sa
tele apropiate, trag în aer salve 
de salut. Acest pitoresc obicei 
pe care localnicii îl numesc „el 
furussia' — marchează momen
tele sărbătorești prin care oa
menii își exprimă sentimentele 
de bucurie cu prilejul marilor 
evenimente. Și azi, aici, ca și la 
Alger, sîntem martorii unei e- 
moționante manifestări popu
lare care reunește mii și mii de 
localnici. Răsună urale, aplauze, 
o ploaie de petale și con feti 
multicolore se revarsă din mul
țime către oaspeți. Primarul

MARȚI 1« MARTIE 1072

Nicolae

fUrmnre din pap.

in

(Agerpres). — 
Nouă informează 

tan-hua, adjunct al 
afacerilor externe

Steagul roșu

Ceaușescu
Algeria

V Venezuela
schimbul

de ambasadori
nil re

R. P. Chineză
și

Marea Britanie

Cambodgia

pfirfisit

cial-cconomic nlc municipali
tății.

municipalității. Abdcikrim Se- 
redl, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de bun 
venit, exprimînd sentimentele 
de gratitudine ale cetățenilor 
orașului Constantine pentru a- 
ecastă vizită și înmîneazâ. sim
bol al unei înalte prețuiri, che
ia de aur a orașului. Pantele 
colinelor ce mărginesc dc-o 
parte și dc alta șoseaua s-au 

‘.r .r, Tg; w.r.t in adevărate amfi- 
întregind imaginea 

triumf ridicat în 
i vizite, arc pe 
căruia se află

transformat 
teatre vii. 
.Vrcului de 
cinstea acestei 
frontispiciul c____  __
scris : ..Bun venit la Constanti
ne. tovarășe Ceaușescu*.

Astfel de momente marchează 
pretutindeni trecerea conducăto
rului partidului și statului nos
tru, care, dintr-o mașină deschi
să, răspunde cordial aclamați
ilor și uralelor neîntrerupte, 
manifestațiilor pline c’c căldu
ră și stimă ale populației. Ma
șinile își fac cu greu loc prin 
mulțime. La balcoanele și fe
restrele caselor, ciorchini de oa
meni. Deasupra străzilor flutu
ră sute de flamuri pe care sînt 
înscrise urări de salut în limbi
le română și arabă : „Bun 
sosit președintelui Nicolae 
Ceaușescu ltt, „Trăiască priete- 
••------ * «z.xutaă I", „Popo-nia algcriano-rontânâ !“, „Popo
rul nostru nu va uita nici o 
dată prietenii săi”. ..Federația 
Partidului Frontul de Eliberare 
Națională salută pe invitatul 
său". Pretutindeni sînt prezen
te portretele celor doi conducă
tori de partid și dc stat — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Houarj Boumedi- 
cne —, steagurile de stat român 
și nigerian. Atmosfera de caldă 
ospitalitate este întregită dc 
nota dc sărbătoare pe care o 
dau orchestrele populare și ti
nerii care interpretează dansuri 
naționale.

★
După ce a vizitat șantierul u- 

zinei de tractoare .Somacome" 
și șantierul Universității, oaspe
ții români, însoțiți de oficiali
tăți algeriene, au plecat, cu ma
șinile, spre localitatea Skikda, 
important port pe malul Medi- 
teranei.

Expoziție românească
la Kinshasa

KINSHASA 13 (Agerpres). 
— In sala „College Boboto", 
din Kinshasa, a avut loc. în 
prezența unor reprezentanți ai 
guvernului zairez și a șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Zair, precum 
și a unui numeros public, ver
nisajul Expoziției „Imagini din 
România”. Această manifestare 
este consacrată apropiatei vizi-

te oficiale a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Zair. 
Expoziția a fost inaugurată de 
ambasadorul României. Al Tu- 
jon, și de reprezentantul minis
trului culturii din Zair.

Expoziția se bucură de un 
deosebit succes.

Pavilionul R.S.R. la Tîrgul
internațional de la Leipzig 
se bucură de bune aprecieri

LEIPZIG 13 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Dcju i 
transmite t Și în cea de-a doua 
zl, pavilionul Republicii Socia
liste România la Tîrgul interna
țional de la Leipzig a fost vizi
tat de numeroase personalități 
și delegații prezente la actuala 
ediție. Exponatele românești 
prezentate la centrul de infor
mare și în cele șapte expoziții 
pe ramuri s-au bucurat de bu 
ne aprecieri.

La ediția din această primă
vară a Tîrgului internațional dc 
la Leipzig. Republica Socialistă 
România și-a mărit cu 50 la 
sută suprafața de expunere față 
de anul trecut și prezintă o 
serie de produse de un înalt 
nivel tehnico-științific, cum sînt 
locomotivele Diesel hidraulice 
de 700 CP și 1 250 CP și loco-

motiva Diesel electrică de 
2 300 CP.

De asemenea, la material ru
lant sînt expuse tipuri diferite 
dc vagoane, precum și alte pro
duse. La mașini-unelte, specia
liștii acordă o atenție deosebi
tă mașinilor de performanță dc 
alezat și frezat AT 85 și AF 100, 
ca și FD 320 A, strungului ca
rusel de 2 500 mm; la sectorul 
electrotehnic și electronic este 
expusă mașina de calcul elec- 
tric-mecanic Felix E 33. repre
zentativă pentru gama de pro
duse dc acest fel. produse în 
țara noastră.

Firme din România prezintă, 
la actuala ediție de la Leipzig, 
o paletă bogată de exponate 
— de la echipament de înaltă 
tensiune pînă la aparataj de 
joasa tensiune.

Delegații
peste

românești 
hotare

ROMA 13. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicca, trans
mite : In cursul zilei dc dumi
nică, tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
nl Partidului Comunist Român, 
împreună cu ceilalți membri ai 
delegației P.C.R, carp participă 
la lucrările Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Ita
lian la Milano, s-a intilnit cu 
activul Federației Tineretului 
Comunist Italian din Varese. 
Giuseppe Gatti, secretar al Fe
derației provinciale a P.C.I., a 
adresat un călduros salut dele
gației P.C.R. și a subliniat dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două partide. In cuvîntul său 
dc răspuns, tovarășul Gheorghe 
Pană a transmis celor prezenți 
salutul comuniștilor români și 
a urat comuniștilor italieni 
noi succese în activitatea lor.

Tot duminică, tovarășul Gheor
ghe Pană și ceilalți membri ai 
delegației au făcut o vizită Ia 
municipalitatea din Porto Val- 
travaglia, oraș administrat dc 
către reprezentanți ai forțelor 
de stingă și democratice, unde 
au fost salutați de Osvaldo 
Bianghini, viccprimar, care a 
relatat oaspeților principalele 
preocupări actuale de ordin so-

★
PEKIN 13 (Agerpres). — Dele

gația guvernamentală economi
că română, condusă dc tovară
șul Gheorghe Rădulcscu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care 
s-a oprii Ia Pekin în drum spre 
R. 1). Vietnam, a părăsit, în 
dimineața zilei dc luni, capitala 
R. P. Chineze, plccind spre 
Hanoi.

Delegația română a fost con
dusa la aeroport dc Li Sicn- 
nien, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului dc Stat. 
Ken Biao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției pen
tru relații externe a C.C. al 
P.C.C., Ciao Kuan-hua. minis
tru adjunct al afacerilor exter
ne. și de alte persoane oficiale 
chineze.

Au fost, deasemenea, prezenți 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României în China, și Ngo 
Thuyen, ambasadorul R.D. Viet
nam în China.

★
Agenția V.N.A. anunță că, în 

aceeași zi, delegația guverna
mentală economică română a 
ajuns la Hanoi.

„Săptămîna culturii 
românești"

MOSCOVA

Conferință de presă 
consacrată

semicentenarului U.T.C
MOSCOVA 13. — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Dup, trans
mite : La 13 martie, la ambasada 
din Moscova a Republicii Socia
liste România a avut loc o con
ferință dc presa, consacrată semi
centenarului Uniunii Tineretului Co
munist.

Au participat reprezentanți ai co
tidienelor centrale și republicane so
vietice, ai revistelor de partid și 
dc tineret, ai agențiilor dc presă, 
precum și reprezentanți ai C.C. al 
Comsomolului, M.A.E. al U.R.S.S., 
conducerii centrale a Asociației dc 
prietenie sovicto-românc.

Ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
vorbit despre drumul glorios dc 
luptă al U.T.C., sub conducerea 
Partidului Comunist Român, despre 
participarea tineretului la opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, despre rolul tineretului în 
viața economică, politică, socială și 
culturală a țării noastre, despre co
laborarea U.T.C. cu organizațiile de

---- +-----

Deschiderea 
lucrărilor 

Congresului 
P. C. Italian
ROMA 13 (Agerpres). — La 

Milano s-au deschis luni lucră
rile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Italian la 
care participă peste 1000 de 
delegații reprezcntînd 15 fede
rații ale partidului. Sînt pre
zente, de asemenea, delegații a- 
le unor partide comuniste Ș* 
muncitorești. Delegația Partidu
lui Comunist Român este con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al prezidiului Per
manent secretar al Comitetului 
Central al P.C.R. La primul 
punct de pe ordinea de zi, En
rico Berlinguer, vicesecretar 
general al partidului, a prezen
tat raportul „Unitate muncito
rească și populară, pentru un 
guvern de cotitură democratică, 
pentru reînnoirea Italiei pe ca
lea socialismului".

Redacția și administrația ziarului l Petroșani, strada Republicii Nr. P0. telefon i 1602

Camerunul a 
devenit republică 
federală la 1 oct. 
1961. Statul se a- 
flă între Nigeria, 
Ciad, Africa Cen
trală, Rep. Congo, 
Gabon și Oceanul 
Atlantic și arc o 
populație de
5 229 000 locuitori 
(1965) cu capitala 
la Yaounde.

In foto: Case 
construite din pă- 
mînt, care pentru 
forma lor neobiș
nuită au primit 
denumirea de ca- 
se-obuz. Sînt con
struite astfel în 
special în regiuni
le nordice.

tincrct din alte țări, despre priete
nia dintre tineretul român și ti
neretul sovietic.

Apoi, ambasadorul român a răs
puns la întrebările puse de partici
pant.

PEKIN 13 
genția China 
că Ciao Kuan-hua 
ministrului 
al R.P. Chineze, și J. M-Addis, 
însărcinat cu afaceri al Marii 
Britanii în R.P. Chineză, au 
purtat convorbiri în numele 
guvernelor lor, ajunginc’, în 
ziua de 13 martie 1972. la un 
acord privind schimbul dc am
basadori între cele două țări.

In comunicatul comun dat pu
blicității cu acest prilej sc arată 
că hotărîrea celor două guverne 
dc a ridica nivelul reprezentan
țelor lor diplomatice, dc la în
sărcinați cu afaceri la ambasa
dori, cu începere dc la 13 mar
tie 1972, a fost luată pe baza 
principiilor respectului reciproc 
față do suveranitatea și inte
gritatea teritorială, neamestecu
lui în treburile interne, egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc. In continuare, în co
municat sc arată că guvernul 
Marii Britanii, declarîndu-se de 
acord cu poziția guvernului chi
nez, potrivit căreia Taiwanul 
constituie o provincie a R.P. 
Chineze, a hotărît să recheme 
pe reprezentanții săi oficiali în 
Taiwan. Guvernul britanic re
cunoaște guvernul R.P. Chineze 
ca singurul guvern legal al Chi
nei, sc menționează în comuni
cat, în încheierea căruia sc a- 
rată că guvernul R.P. Chineze 
apreciază această atitudine a 
guvernului britanic.

CARACAS 13 (Agerpres). 
— La Maracay, capitala sta
tului venezuelcan Aragua, a 
fost inaugurată „Sfiptămîna 
culturii românești". Cu aceas
tă ocazie, a avut loc, sub 
auspiciile Consiliului de cul
tură al statului Aragua și a- 
le Ambasadei României la 
Caracas, vernisajul expoziției 
de cărți și discuri românești, 
precum și al expoziției do fo
tografii „România in cifre și 
imagini".

Au participai președintele 
Adunării legislative și locți
itorul guvernatorului statu
lui Aragua, directorul Casei

dc cultură din Maracay, oa
meni de știință și artă, un 
numeros public, precum șl 
ambasadorul României in Ve
nezuela. Octavian Bărbulcscu 
și membri ai ambasadei.

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de ..Săptămina cul
turii românești", vor mai a- 
vea loc proiecții de filme, 
inaugurarea, la Institutul de 
arte plastice din localitate, 
a expoziției de fotografii 
.Constantin Brâncuși".

Expoziția dc cărți și discuri 
românești va mai fi organi
zată și în alto 13 orașe vene- 
zuelene.

Guvernul Sirik Matak 
și-a prezentat demisia

PNOM PENII 13 (Agerpres). — 
După o existență efemeră, echipa 
lui Sirik Matak, recent numit șef 
al executivului de la Pnom Pcnh, 
și-a prezentat duminică demisia lui 
Lon Noi, autoinstalat și el, la fel 
de recent, ca șef al regimului de la 
Pnom Penh. Lon Noi a acceptat 
demisia cabinetului „începînd de la 
data dc 15 martie" după care a 
anunțat că va cumula pe lingă 
funcția de „președinte al republicii" 
și pe cele dc „președinte al Consi
liului dc Miniștri" și de „comandant 
al armatei". Posibilitățile de conren-

trarc a puterii dc către Lon Noi 
au apărut, după cum relevă agen
țiile occidentale dc presă, vinerea 
trecută, cînd, devenit șef al regi
mului, a început prin a dizolva A- 
dunarca Constituantă, amînînd, ast
fel, sine die adoptarea „constituției" 
care urma sa fie votată la 11 mar
tie. Prin demisia echipei Sirik Ma
tak, calificată dc unii observatori 
de la Pnom Pcnh drept o demitere, 
sc consideră că Lon Noi a încercat 
să dea o satisfacție, măcar tempo
rară, puternicei opoziții înregistrate 
în țară față dc regim.

Miting de protest la Tokio
TOKIO 13 — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite i 
In cadrul marilor acțiuni din 
campania de primăvară a sin
dicatelor japoneze — Shunto

Pagube datorate 
accidentelor

WASHINGTON. — Potrivit 
unor date statistice oficiale, în 
Statele Unite, pagubele datorate^ 
accidentelor de circulație s-au 
ridicat în anul 1971 la fabuloasa 
sumă de 16 800 COO 003 dolari.

„Cea mai mare 
asemănare cu Pele“

sfîrșitul unei reuniuni plenare dc 
trei zile.

Noul partid deține în guvern 
portofoliile justiției și minelor.

După cum rezulta dm infor
mațiile transmise din Saigon de co
respondenții agențiilor de presă oc
cidentale, forțele saigoneze care au 
pătruns la sfîrșitul saptămînii tre
cute în Cambodgia întîmpină o pu
ternică rezistență. Astfel, agenția 
France Presse relatează despre lup
tele violente care s-au desfășurat 
duminică timp de trei ore, la 90 
kilometri de Pnom Penh, între for
țele patriotice și unitățile saigoneze.

© Comitetul suedez pentru Viet
nam a organizat la Stockholm o 
conferință consacrată evenimentelor 
din Indochina. Cu acest prilej au 
luat cuvin tul Krister Wickman, mi
nistrul de externe al Suediei, care 
s-a referit la aspecte ale poziției 
guvernului suedez față de politica 
S.U.A. în Indochina fi la ajuto
rul acordat de țara sa popoarelor 
indochineze.

America Centrală, a intrat intr-un 
nou impas. Un comunicat publicat 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
Guatemalei anunță .întreruperea ori
căror negocieri pe această temă cu 
Marca Britanie" și precizează că z or 
fi luate „toate măsurile necesare 
pentru rezolvarea actualei situații".

® Doua partide politice din 
Cline, membre ale coaliției guver
namentale, au hotărit să se unifi
ce. Este vorba de Partidul acțiunea 
populară independentă (A.P.I.), și 
Partidul stîngii radicale (P.I.R.), ca
re au ajuns la aceasta concluzie la

® Locuitorii orașului slovac 
Zvolen au sărbătorit luni, în- 
tr-un cadru festiv, împlinirea a 
27 de ani de la eliberarea a- 
ceste: localități 
fascist de către 
etice și române.

@ La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și a Guvernu
lui R.S. Cehoslovace, luni a so
sit la. Praga, într-o vizită ofici
ală de prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Bulgaria, în 
frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 

R.P. Bulgaria.al
de sub jugul 

armatele sovi-

i dintre guvernul 
„ , Guatemalei în le

gătură cu suveranitatea asupra te
ritoriului Belize cunoscut sub nu
mele de „Hondurasul Britanic" din

® Controversa 
Angliei fi cel al i

72 — Duminică a avut loc la 
Tokio, în parcul Yoyogi, de lin
gă fostul sat olimpic, un mare 
miting la care au participat 
peste 100 000 de persoane, la a- 
pelul lansat de partidele comu
nist, socialist și Komeito și da 
Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia (S.O.H.Y.O). Mi
tingul s-a desfășurat în semn 
de protest față de încercările 
nereușite ale guvernului japo
nez de a opri procesul de creș
tere a prețurilor. îndeosebi la 
mărfurile de larg consum.

Din Yoyogi, participanții la 
miting, cărora li s-au adresat 
lideri ai partidelor menționate, 
au organizat demonstrații de 
stradă, îndreptîndu-se spre 
principalele piețe ale orașului, 
purtînd pancarte și lozinci prin 
care își exprimau îngrijorarea 
față de creșterea continuă a 
costului vieții.

Tn alte 150 de orașe din țară 
au avut loc mitinguri și de
monstrații similare, la care au 
participat aproximativ două mi
lioane de persoane.

RIO DE JANEIRO. — Ase
mănarea cu Pele a adus impor
tante beneficii materiale șoferului 
Jaoa Garda din Rio de Janeiro, 
care a fost solicitat de nume
roase firme pentru realizarea de 
reclame comerciale. Joao Garda 
a cîștigat, de asemenea, de trei 
ori concursul de televiziune dotat 
cu premii pentru „cea mai mare 
asemănare cu Pele".

Uneori această „glorie" aduce, 
însă, și neplăceri. Este vorba mai 
ales de cazurile cînd, fiind con
fundat cti marele jucător, Joao 
este asaltat de admiratori fana
tici ai „regelui" fotbalului bra
zilian.

Alterarea alimentelor 
din cauza reziduurilor 

industriale
TOKIO. — Departamentul să

nătății al municipalității Tokio 
fi-a exprimat îngrijorarea față 
de înaltul grad de alterate a ali
mentelor din cauza reziduurilor 
industriale. In urma cercetării re
cente a unui număr de 97 sorturi 
de alimente, organele sanitare au 
ajuns la concluzia că 51 au o 
concentrație periculoasa de dife
rite substanțe chimice reziduale. 
Multe din aceste alimente sînt 
produse ale mării, ele 
o hrană obișnuită a 
din capitala niponă.

constituind 
locuitorilor

de..,
cărămizi
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FINLANDA: In foto:
Transportarea buștenilor în 
localitatea sud-est finlandeză, 
Nilsiă, din pădure Ia fabricile 
de cherestea, se face cu aju
torul săniilor trase dc cai.

Colecționar

încheierea

reuniunii
extraordinare

a O.P.E.C.
BEIRUT 13 (Agerpres). — La 

Beirut a luat sfîrșit reuniunea ex
traordinară a reprezentanților țări
lor membre ale O.P.E.C. Rezoluția 
adoptată de participant va fi dată 
publicității la 24 martie, după ra
tificarea ei dc către statele inte
resate.

Comunicatul difuzat la încheie
rea reuniunii precizează că. socie
tatea americană „Aramco" și prin
cipalii ei acționari — „Standard Oii 
Co. of California", „Texaco", „Stan
dard Oil Co." din New Jersey și 
„Mobil Oil Corporation" — „au 
acceptat principiul unci participări 
de 20 la sută, la capitalul lor, a 
țărilor în care dețin concesiuni". 
Ministrul saudit al petrolului, Zaki 
Yamani, care a purtat convorbiri 
cu reprezentanții societății „Aramco" 
în numele țărilor producătoare 
de petrol din Golful Persic, a fost 
însărcinat să continue negocierile, 
in vederea unei participări progre
sive a statelor respective la con
cesiunile companiilor petroliere străi
ne cc operează pe teritoriul lor.

Subliniind hotărîrea țărilor mem
bra ale O.P.E.C. de a lua toa
te măsurile adecvate pentru valo
rificarea, în interesul național, a 
bogățiilor lor petrolifere, comunica
tul avertizează companiile care nu 
au dat curs cererilor statelor pe te
ritoriul cărora acționează asupra 
consecințelor poziției lor. Secretarul 
general al O.P.E.C., Nadim Pacha- 
chi, a fost însărcinat de participan
ții la conferința de la Beirut să 
constituie un grup dc experți în ve
derea instituirii unui fond special, 
destinat sprijinirii țarilor membre 
alo organizației, care ar avea de fă
cut fața unor eventuale presiuni 
din partea companiilor petroliere 
străine.

La Frankfurt pe Main a 
avut loc o adunare festivă a 
Prezidiului Uniunii persoane
lor persecutate de naziști din 
R.F.G., consacrată aniversării 
a 25 de ani dc la întemeierea 
organizației, care reunește 
foști luptători antifasciști.

In raportul prezentat de pre
ședintele Prezidiului organi
zației, Joseph Rossen, se sub
liniază activitatea Uniunii pe 
plan intern, care se pronunță 
pentru o dezvoltare democra
tică a țării. El a salutat în
cheierea tratatelor dintre 
R.F.G., U.R.S.S. și R. P. Po
lonă, a acordului cvadripartiț 
privind Berlinul occidental și 
s-a pronunțat pentru convoca
rea conferinței general euro
pene pentru securitate și co
laborare

DIN
TOKIO 13 (Agerpres). - Fe

roviarii din insula Hokkaido au 
declarat luni o grevă de 12 ore, 
în semn de protest împotriva 
intenției administrației de a 
concedia un număr de mecanici 
de locomotive. Greviștii cer, de 
asemenea, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață.

★

BONN 13 (Agerpres). La Bonn 
s-a deschis Congresul Asociației 
studenților din Germania occi
dentală, care grupează mai mul
te organizații studențești din 
R.F.G., printre care și Asociația 
marxistă studențească „Sparta- 
kus“.

Participanții la Congres, care 
reprezintă un număr do aproxi
mativ 300 000 do studenți, cer 
îmbunătățirea sistemului de în- 
vățămint superior și înfăptuirea 
unor reforme democratice. O a- 
tenție deosebită este acordată 
acțiunilor comune ale tineretu
lui vest-german în sprijinul ra-

LUMEA
tificării tratatelor semnate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și cu R.P. Polonă și convocării 
conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare 
pe continent.

★

LONDRA 13 (Agerpres). — In 
cadrul „Marșului tinerilor șo
meri14, început la Glasgow la 5 
februarie, în capitala britanică 
a avut loc un miting, la care 
au participat aproximativ 10 000 
de tineri, care au cerut guver
nului să le fie'asigurat dreptul 
la muncă.

Numai în cursul anului tre
cut, șomajul în rîndul tinere
tului a crescut în Marea Brita
nic cu aproximativ 70 la sută, 
în comparație cu anul 1970.

★
13 (Agerpres). 
Gary (stalul

WASHINGTON
— In localitatea 
Indiana) s-au desfășurat lucrări
le primei Convenții politice a

BUDAPESTA. — Se știe cîi 
de mare a devenit, în ultimul 
timp, pasiunea oamenilor de a 
cdlecționa diferite obiecte. Se pa
re însă că colecționarul dr. Ke- 
segy din R. P. Ungară a bătut 
toate recordurile în materie. El' 
nu colecționează nici timbre, nici 
țigări, nici cutii de chibrituri și 
nici măcar monede sau pipe. O- 
biectttl colecției sale îl consti
tuie... cărămizile. Cea mai veche 
cărămidă din neobișnuita sa co
lecție datează din 1688.

Ape minerale care... 
ard

SOFIA. — In apropiere de o- 
roșul Kazanlik exista tin izvor 
de ape minerale mult căutat de 
turiști nu dtît pentru puterea cu
rativă a apelor, cit pentru pro
prietatea lor curioasă de a.„ arde. 
Specialiștii explică fenomenul prin 
existența unor emanații de gaze 
r aturale care se fac prin izvor 
și care se aprind la cea mai mică 
seînteie.

CAPITALULUI
populației de culoare din Sta
tele Unite, la care au partici
pat circa 4 000 de delegați șl 
observatori. Convenția a adop
tat o serie de rezoluții referi
toare la situația economică și 
culturală a negrilor americani, 
hotărînd crearea . unei Adunări 
conduse de un comitet perma
nent, în care să fie reprezenta
tă populația de culoare din 50 
de state ale S.U.A. Această A- 
dunare are sarcina de a pune în 
aplicare rezoluțiile adoptate și do 
a organiza, o dată la patru ani, 
o Convenție care să le precea
dă pe cele ale partidelor Repu
blican și Democrat. Nu este 
vorba încă de crearea unei noi 
formații politice în Statele U- 
nîte, pe care o propuseseră unii 
dintre delegați, însă primarul 
orașului Gary. Richard Hatcher, 
a propus celor două mari parti
de din Statele Unite să țină 
seama de situația negrilor, de- 
clarînd că, „dacă acestea nu își 
vor respecta angajamentele, a-

u-

lunci va trebui analizată cu se
riozitate posibilitatea creării ți
nui nou partid în S.U.A.",

Referindu-se la reuniune, 
genția France Presse scrie că
.este prea devreme pentru a se 
formula concluzii în legăturii 
cu prima adunare politică im
portantă a negrilor din S.U.A., 
care încearcă să facă simțită 
ponderea celor 7,5 milioane de 
alegători negri1-.

☆
BELFAST 13 (Agerpres). — 

Schimburile de focuri care s-au 
înregistrat duminică în capitala 
Irlandei de Nord între trupele 
britanice și extremiști, au fă
cut o nouă victimă în rîndul 
populației civile. O femeie în 
vîrstft de 24 de ani a fost ră
pusă de un glonte rătăcit, A- 
ceasta este cea de-a 268-a victi
mă înregistrată do. la izbucni
rea acțiunilor violente din Ir
landa do Nord.
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