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începerea convorbirilor oficiale 
româno-congoleze

A

încă 10 zile piua la

I.a Palatul Poporului din Brazza
ville au început, duminica 19 mar
tie, convorbirile oficiale între secre
tarul general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu, și președintele C.C. al 
P.C.M., președinte al Republicii 
Populare Congo, șef de stat, pre
ședinte al Consiliului de Stat, Ma- 
ricn N’Gouabi.

La convorbiri au participat din 
partea română — Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al comerțului exterior, Cor
nelii! Manescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe,

Bujor Almășan, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul minelor, petrolului 
și geologiei. Ghcorghc Stoian, am
basadorul României la Brazzaville, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al șe
fului Secției internaționale a C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. con
silier al președintelui Consiliului de 
Stat, Ghcorghc Oprea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Consiliului de Stat, 
și Vasilc Răuța, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

Din partea congoleză au partici
pat Pierre N”7e. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.M.,

Ange Edouard Poungoui, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
ministrul finanțelor și bugetului, 
Aloisc Moudilcno-Massengo, membru 
al C.C. al P.C.M.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, membru al 
guvernului, Justin Lckounzou, mem
bru al C.C. al P.C.M., ministrul 
industriei și minelor, Henry Lopez, 
membru al C.C. al P.C.M., minis
trul afacerilor externe, Mahoungou 
Mânu, ministrul comerțului, Auxcnce 
Ikonga. directorul cabinetului pre
zidențial, Dadcd Mopolo, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe, Jean-Baptiste Lunda, am
basadorul Republicii Populare Con
go la București.

Din calendar au rămas să sc 
mai desprindă încă 10 file și se 
va sfirși și ultima lună din pri
mul trimestru al anului... Dis
peceratul Centralei cărbunelui 
Petroșani ne-a pus la curent. în 
mod regulat, cu „pulsul“ extrac
ției de cărbune din întreaga Va
le a Jiului. Veștile sosite de la 
unitățile miniere în cele două 
luni și jumătate care s-au scurs 
din acest -an II* al cincinalului 
actual au fost — în marea lor 
majoritate — de bun augur, de
monstrând cu elocvența faptelor 
că aproape toate colectivele de 
muncă și-au însușit pe deplin 
noui program redus de lucru 
In subteran în schimburi de 6 
ore. integrîndu-se cu succes în 
rigorile structurii organizatori
ce — radical schimbate — care 
s-a aplicat. Acolo unde planul 
de măsuri, stabilit în prealabil 
(ii îmbunătățit pe parcurs, a în
ceput să fie, cu hotărîre și ope
rativitate, transpus în viață, bu
nele realizări nu s-au lăsat prea 
tnult așteptate. După două luni 
trecute din noul an. exploată
rile miniere Uricani, Petrila și 
thija cumulaseră la carouneit- 
extras sporurile de 2010, 8bl șt- 
respectiv 52 de tone, repurtina, 
totoaată. frumoase depășiri la 
importantul indicator ai pro
ductivității muncii. In acest 
sens, sectoarele II E.M. Uricani 
IV E.M. Petrila și III E.M. Dîl
ja delm fruntășia între colecti
vele similare ale bazinului. A- 
cestora li se poate adăuga pe 
toerit și sectorul VII al minei 
țvupeni unde plusul de produc
ție, pe perioada la care ne ra
portăm, a întrecut 5000 de tone.

Brigăzi vrednice de mineri, 
intre care amintim pe cele ale 
frontaliștilor lui Constantin Pe
tre și Cristian Pompeiu. de la 
p.M. Lupeni, Eugen Voicu, de 
La E.M. Petrila, pe cele condu
se de Samoilă Pecsi și Jenică 
Năstase. de la două dintre „ca
merele* E.M. Uricani, pe cea 
condusă de Gheorghe Dineu, de 
la abatajul, dotat cu complex 
mecanizat O.M.K.T., al E.M. Pa- 
roșeni, au dovedit cu prisosin
ță că. atunci cînd sînt bine a- 
provizionate cu tot ce le trebu
ie la front, cînd revizia și repa
rația utilajelor se face cu răs
pundere, cînd asistența tehnică 
poartă atributele competenței și 
continuității, sarcinile de plan

care revin pe fiecare loc de 
muncă se pot îndeplini exem
plar, că la norme onorate cum 
>e cuvine și ciștigurile sînt pe 
măsură (norme depășite cu pî- 
nă la 15 la sută — ciștiguri ob
ținute între 140 și 1G0 lei pe 
post de miner!)

Dar nu la toate sectoarele, nu 
la toate fronturile de lucru re
zultatele sînt tot atit de îmbu
curătoare. Pe alocuri, carențele 
manifestate mai ales în direc
ția organizării producției și a 
muncii, a folosirii raționale a 
potențialului uman și tehnic au 
avut repercusiuni neplăcute a- 
supra bilanțurilor de realizări. 
Colectivele sectoarelor IV E.M. 
Vulcan, III E.M. Lupeni, I E.M. 
Dîlja. III E.M. Uricani, III, de 
la mina Lonea —și numărul lor 
s-ar putea majora — nu și-au 
onorat sarcinile de plan încre
dințate, proporțiile procentuale 
de îndeplinire a preliminarului 
situîndu-se cu mult sub preve
deri. în orice caz nu la nivelul 
posibilităților pe care le au 1

sc impune ca, in cel mai scurt 
timp, sa se înirepnnuu acțiuni 
terme ue îmDunatăjire a orga- 
aizarii, ae perfecționare a con
ducerii, de înlăturare a tuturor 
aeajunsurilor care mai persistă 
tn activitatea acestor nuclee de 
țiaza in fluxurile extractive, in 
lumina cuprinzătoarei și perti
nentei rezoluții a Conferinței pe 
(ară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi, centrale in
dustriale și de construcții. 
Îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna înaltu
lui forum : „Nici o mașină și 
nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelu
crat” trebuie să devină un mo
dus faciendi, singurul fel de a 
activa al fiecărui factor răspun
zător de bunul mers al proce
sului de producție minier. Folo
sirea la capacitate a utilajelor 
din dotare, chibzuita valorifica
re a inepuizabilelor resurse u- 
mane, trebuie să constituie fo
carul de convergență a tuturor 
eforturilor care se depun ! Con
ducerile minelor și sectoarelor, 
sub îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de partid din ca
drul unităților, cu sprijinul mai 
activ al organizațiilor de sin
dicat și U.T.C. se impune să in-
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EXPUNERE
In sala mică a Casei de cul

tură din Petroșani a avut loc, 
ieri după-amiază, o interesantă 
expunere pe tema „Aprovizio
narea tehnico-materială a în
treprinderilor0 susținută de prof, 
univ., doctor in științe econo
mice, NICOLAE ' FULGEANU, 
lector ol C.C. al P.C.R.

Vorbitorul s-a referit pe larg 
la măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării cu materii și 
materiale, cu combustibil și u- 
tilaje a întreprinderilor și cen
tralelor industriale, s-a referit 
la atribuțiile și răspunderile ce 
revin tuturor salariaților pen
tru sporirea randamentului uti
lajelor din dotare, valorifica
rea superioară a resurselor in
terne. gospodărirea cu chibzu-

ință a fondului de materiale 
existent, reducerea consumuri
lor specifice, perfecționarea 
planificării, îmbunătățirea con
tractelor economice, respecta
rea disciplinei de plan și con
tractuale ș.a. - sarcini ce au 
reieșit cu pregnanță in fața u- 
nitâților economice, in urma 
Conferinței pe țară cu cadrele 
de conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și de con
strucții. La expunere au parti
cipat cadre de conducere din 
unitățile economice și de con
strucții din municipiu, condu
cători ai unor locuri de mun
că cheie ale procesului de pro
ducție, reprezentanți ai comite
telor oamenilor muncii, acti
viști de partid și obștești, eco
nomiști, juriști etc.

e

Sîntem puși adesea în fața unor 
fapte și întîmplări in aparență 
minore, obișnuite. O echipă de 
reparații a venit la miezul nop
ții in uzină pentru remedierea 
unor defecțiuni tehnice. A re
mediat-o numai după 7 ore de 
muncă încordată, timp în care 
fiecare om s-a dăruit cu totul. 
E ceva obișnuit. Un medic și 
asistentul lui s-au luptat S ore 
în continuu cu moartea ce dădea 
tîrcoale unui accidentat grav. Au 
învins. Pacientul a fost redat 
familiei, muncii. E ceva obișnuit. 
Un tînăr a găsit în autobuz o 
sumă mare de bani, l-a adus în 
grabă păgubașului și a refuzat 
mica atenție ce i-a oferit-o omul 
care reintra în posesia propriilor 
săi bani strînși în mulți ani de 
muncă. E ceva obișnuit.

Despre asemenea oameni — 
cinstiți, demni, sinceri — merită 
să vorbim cu plăcere și respect. 
Despre asemenea oameni merită 
să scriem. De aceea reporterul 
își ia îngăduința să redea în cî- 
teva rînduri fapta obișnuită a

O
INIȚIATIVA
DE
LAUDA

Din inițiativa Consiliului A.S. din Institutul de 
mine Petroșani, sîmbătă 18 martie a.c., un grup 
<lc 34 de studenți din anii 11, secțiile exploatării 
miniere și topografie, sub conducerea directă a 
prof. dr. ing. NICOLAE LEȚU, decanul facultă
ții dc mine și a asist., ing. TRAIAN JURCA. co
mandantul cu munca patriotică, au efectuat pes
te 200 dc om — orc dc muncă patriotică în 
subteran la mina Dîlja, participînd efectiv la 
procesul de producție. E un fapt dc laudă — 
printre atîtea altele al căror făurar e tineretul 
energic și entuziast al țării — destinat să cin
stească, așa cum se cuvine, semicentenarul Uni
unii Tineretului Comunist.

unor oameni, așa cum s-a petre
cut în zilele trecute.

Intr-o noapte, la F.F.A. „Izn- 
coza" Lupeni, în secția cea mai 
grea, adică acolo unde aerul este 
mai nociv și condițiile de muncă 
mai deosebite, s-a spart o re
tortă. O retortă obișnuită pentru

^ațifuLul 
o-bi^tudt

re? neavizați. Pentru fabrică în
să.^ „N-au fost necesare apeluri 
deosebite, mărturisea tehnicianul 
Tiberiu Farkaș, șeful secției. De 
cum au aflat, mă refer la echi
pele lui Ilie Munteanu și Vasile 
Gogu, chiar și la zidari, au și 
venit... Ce să spun, retorta, spar
tă trebuia scoasă din zidul de că-

rămida — producem sulfura de 
carbon — și înlocuită cu una 
nouă. Și... a fost greu dar totul 
a trecut cu bine..." Il privesc pe 
Vasilc Gogit, „bătrînul" zîmbitor 
care, lucrează aici dc mai bine 
dc 2Ș de ani, și-mi vin în minte 
cifrele : 7—8 tone de oțel masiv 
arc o retorta /“ Cînd i-am spus 
lui Ilie Munteanu că vreau să 
aflu cine a fost cel mai bun, a 
rîs: „Toți!" De fapt nu mă 
așteptam la alt răspuns. Nu l-am 
întrebat dacă Iosif Kileny, Teo
dor Țelină. Nicolae Vereș, un 
tînăr priceput și harnic, care du
pă orele de muncă în fabrică 
schimbă pila și ciocanul cu sti
loul la liceul -erai, sau zidarii 
£'■ dan Stoica, Vasile Stâncii, 
chiar și Ioan David, sînt de a- 
cord cu spusele lui. Eram con
vins că nu-l vor contrazice pe 
„veteranul" secției — din anul 
eliberării, 1944, se află aici —

Dom. D. IONAȘCU
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Ample acțiuni pentru
înfrumusețarea municipiului

PETROȘANI
Intensificînd transpunerea în 

viață a programului de măsuri 
pentru dezvoltarea urbanistică 
și înfrumusețarea municipiului 
Petroșani, consiliul popular mu
nicipal a organizat în ziua de 
duminică. 19 martie, o serie de 
acțiuni patriotice da care au 
participat peste 4 000 dc cetă
țeni mobilizați de deputății din 
circumscripții și aparatul sa
lariat al comitetului executiv.

In cartierele Aeroport, Car- 
pați și Constructorul au fost 
curățate și recondiționate zone
le verzi pe o suprafață de 
35 000 metri patrați, s-au plan
tat peste 300 de arbori și ar
buști, au fost curățate rigole și 
șanțuri în lungime de 18 000 
metri. In colonia de jos a ora
șului s-au desfășurat lucrări de 
curățenie generală a grădinilor 
și curților individuale, s-au fă
cut plantări de pomi și au fost 
reparate garduri.

Cu sprijinul cetățenilor din 
oraș, au fost aduși de pe dealu
rile învecinate 300 bucăți de 
mesteceni care au început să fie 
plantați și peste 1 200 bucăți 
paltin pentru aclimatizare și 
creștere în pepinieră.

Lucrări intense de taluzări și 
săpături pe pămînt s-au desfă
șurat la lacul de agrement al 
orașului.

Participarea unui număr ma
re de cetățeni la aceste acțiuni

patriotice ilustrează spiritul de 
emulație al populației, care, a 
demonstrat și de data aceasta 
receptivitate față de cerințele 
impuse de gospodărirea și în
frumusețarea orașului de reșe
dință a municipiului nostru. 
Timpul deosebit de prielnic a 
favorizat din plin desfășurarea 
lucrărilor amintite. De aceea se 
impune ca o stringentă necesita
te să se amplifice și mai mult 
acțiunea, cu participarea tutu
ror cetățenilor la lucrările de 
curățenie și de înfrumusețare; 
Și odată cu efectuarea acestor 
lucrări gospodărești este nece
sar un sprijin mai eficient din 
partea organelor de ordine, a 
școlilor și organizațiilor de tine
ret, a comitetelor de cetățeni și 
a întregii opinii de masă pen
tru păstrarea și îngrijirea per
manentă a zonelor verzi, parcu
rilor. peluzelor, plantațiilor — 
într-un cuvînt a tot ceea ce s-a 
creat pentru înfrumusețare în 
localități.

LUPENI
Șusținînd angajamentul consi

liului popular, luat în întrece
rea socialistă, peste 3 000 de 
cetățeni din cartierele orașului 
Lupeni au participat duminică 
la acțiunile întreprinse de co
mitetul executiv pentru gospo
dărirea Și 
lității.

Astfel, 
Bărbăteni. 
și centrul 
rățat gunoiul menajer și zgura 
de la centralele termice, s-au 
plantat peste 400 arbori și s-au 
recondiționat zonele verzi din 
cartierele Braia și Tudor Vla- 
dimirescu.

Transpunînd în viață măsu
rile stabilite la recenta sesiune 
a consiliului popular pentru mai 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a localității, comitetul exe
cutiv a stabilit traseul turistic

înfrumusețarea loca-

în coloniile Ștefan,
80 de case, Lobștein 
orașului a fost cu-

C. HOGM.IN
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Solii poporului român, oaspeți ai 
orașului portuar Pointe Noire

In cea dc-a doua zi a vizitei 
oficiale in Republica populară 
Congo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu preșe
dintele Marien N” Gouabi și 
Celine N’ Gouabi au plecat în 
orașul portuar Pointe Noire — 
principalul centru economic al 
țării, capitala regiunii Kouilou.

In această călătorie, împreu
nă cu conducătorul partidului 
și statului nostru au mers tova
rășii Ion Pățan, Corneliu Mă- 
nescu. Bujor Almășan, precum 
și Gheorghe Stoian, ambasa
dorul României la Brazzaville^, 
Șeful statului român a fost, de 
asemenea, însoțit de membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii 
și ai guvernului congolez.

După o oră de zbor, deasu
pra junglei ecuatoriale, avio
nul prezidențial a aterizat pe 
aeroportul din Pointe Noire. 
In întîmpinarea oaspeților au 
venit comisarul guvernamental

al regiunii Kouilou, Nonault, 
primarul orașului Pointe Noire, 
Bouity, comandantul militar al 
regiunii, M’ Bia, și alte notabi
lități, precum și membrii corpu
lui consular. Copii oferă flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Republicii 
Populare Congo. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Marien N' Gouabi, 
trece în revistă detașamentul 
de onoare aliniat pe aeroport.

Ca și la Brazzaville, în întîm
pinarea oaspeților au venit 
numeroși oameni ai muncii ca
re le fac o primire sărbăto
rească.

Eveniment memorabil în 
viața orașului, vizita conducă
torului de partid și de stat al 
României socialiste a constituit 
pentru oamenii muncii din Po
inte Noire o zi de sărbătoare. 
„Sîntem cuprinși de o mare bu
curie și ne simțim profund ono

rați de a 1 avea ca oaspete pe 
președintele Nicolae Ceaușescu-4 
— ne-a declarat primarul ora
șului, Bouity. „Știm ce repre
zintă președintele dumneavoas
tră în viața internațională, ca 
exponent al unei politici de co
laborare cu toate statele lumii, 
de solidaritate activă cu lupta 
tinerelor state africane, a tutu
ror popoarelor pentru libertate, 
pentru afirmarea ființei lor na
ționale. Relațiile bune dintre 
cele două țări și popoare ale 
noastre își au corespondentul în 
legăturile dintre Partidul Con- 
golez al Muncii Și Partidul Co
munist Român, a căror încu
nunare o reprezintă vizita în 
patria mea a președintelui 
Nicokie Ceaușescu. prieten al 
poporului congolez14.

Aclamați cu entuziasm de 
populația orașului, oaspeții se 
îndreaptă spre zona portuară. 
Pointe Noire este al doilea port

(Continuare în pag. a 4-a)

Răspunsul președintelui 
Consiliului dc Miniștri al 

Republicii socialiste România 
la mesajul transmis de președintele celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 

privind eliminarea tuturor formelor 
discriminare rasialăde

Guvernul Republicii Socialis
te România se pronunță cu con
secvență pentru respectarea 
dropturilor fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta în con
formitate cu interesele și aspi
rațiile sale și de a-și alege in 
mod liber calea propriei dez
voltări, fără nici un amestec 
din afară, condiție - esențială 
pentru menținerea păcii și se
curității internaționale.

România a condamnat și con
damnă cu hotărîre politica de 
asuprire și exploatare a popoa
relor, de dominație și dictat, 
de amestec în treburile interne 
ale altor state și popoare, orice 
formă de colonialism și neoco
lonialism.

Perpetuarea exploatării colo
niale, înăbușirea aspirațiilor de 
libertate și progres social a 
popoarelor din Africa australă, 
încălcarea drepturilor funda

mentale ale omului, consecin
ță a rasismului și politicii de 
apartheid promovată în această 
parte a lumii, constituie o ame
nințare permanentă la adresa 
securității tinerelor state africa
ne, reprczentînd totodată un 
obstacol în calea creării unui 
climat de colaborare și încrede
re între popoare.

Suferind el însuși secole de-a 
rîndul asuprirea străină, popo
rul român își îndreaptă simpa
tia către popoarele care luptă 
pentru abolirea totală și defi
nitivă a colonialismului, neoco- 
lonialismului și a oricăror forme 
de înrobire și dominație impe
rialistă, pentru apărarea și con
solidarea independenței și suve
ranității lor naționale, pentru 
lichidarea subdezvoltării și e- 
dificarea unei economii și cul
turi proprii.

Republica Socialistă România 
acordă sprijin multilateral lup
tei pline de eroism a popoare
lor din Angola, Mozambic, Gu
ineea—Bissau, Namibia și din 
alte teritorii aflate încă sub 
dominația colonială, avînd con
vingerea că nimeni și nimic nu 
trebuie să stea în calea înde
plinirii dreptului lor sacru de 
a-și hotărî de sine stătător soar
ta.

Totodată, România condamnă 
cu fermitate politica de a- 
partheid și discriminare rasială 
promovată de cercurile condu
cătoare din Republica Sud-Afri- 
cană și regimul ilegal din Rho
desia de Sud, politică profund 
contrară libertății și demnității 
omului, scopurilor și principiilor

(Continuare in pag. a 4-a)

In Coroești — Vulcan vîn- 
zătoarcle unui magazin ali
mentar nu se preocupă numai 
de aspectul interior al ma
gazinului, ci și de micul spa
țiu verde din apropiere.

Foto : Ion MUSTAȚA
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DOUA GESTURI
Ii surprinsesem un gest de o rară elocvență : după ce 

prins, la gulerul clientului, halatul de un alb imaculat.
a 
a 

îmbiat o clipă, ușor, cu degetele mîinii drepte ca să-i nete
zească încrețiturile, să stea cit mai bine cu putință, după 
care abia, a început obișnuitul .tuns și ras...“ Era atîta gin
gășie în acea concentrare ca de ritual! l-am pus, totuși, 
gestul frumos sub zodia intimplătorului, pină cînd, devenin- 
du-i ulterior cu însuși client, rn-am convins de statornicia 
lui, de putcrnicu-i impuls lăuntric.

...De aproape o jumătate de veac lucrează in branșă. E 
micuță, firavă, cu trăsături melancolice întipărite pe chip. Și 
are o deviză debordant de simplă, după care își 
viața : „Clientul să fie mulțumit" 
viere de la linia dorită a tunsurii 
să,

conduce
Peste o neînsemnată de- 

_............_......................  ....... - observabilă poate, aca-
prin „oglinda" soției—, peste o iritare a pielii obrazului
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sub tăișul fin al briciului de ras se mai trece cu vederea, 
dar nu uiți niciodată dacă șervetul care-ți păzește haina arc 
o chiar greu vizibilă pată... Asta-i convingerea înrădăcinată 
adine in sufletul Olgăi Mihuț. .Cită lumină e in curățenie, 
cita sănătate și cit soare'* Mi-a spus-o cu glas șoptit, parcă 
lingă ureche mi s-ar fi revărsat cristalele unui izvor de Pa
ring...

...La masa din frizerie, cu o „Flacără* in mină, îmbră
cată cu gust, fetița ei o aștepta să-și termine serviciul... Azi 
a avut cu o oră mai puțin la școală. „Nu i-am zis cum să se 
gătească, ea-și calcă, ea-și spală, și-acum imi cintă inima 
cînd o văd. Dar n-o laud niciodată...“

...Nici eu n-aș fi vrut să laud anume pe o femeie, pe o 
muncitoare ca oricare altele. Gestul ei ar fi rămas anonim 
înăuntru! meu. ca o floare sădită cu grijă, dacă in diminea
ța de ieri nu s-ar fi repetat ceva care m-a durut ra-ntotdea- 
una : în fața ferestrei mele, pe „halatul* verde, proaspăt, fu- 
megind de rouă și de respirația semințelor, se „replanlascră* 
hlrtii, cutii de conserve și cine mai poate ști ?

...Și mi-au venit în auz cuvintele Olgăi Mihuț: .Ci'.ă lu
mină e în curățenie, cită sănătate și cit soare/*.

Aud ?
S. LUCIAN

I
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! 
I
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Pe stodionul din Copoul loși- 
k?t, ocolo unde - pnn trodițic 
- disputele lugbistice au otin» în
totdeauna cotele maximei cont- 
botixitoți, ocolo unde, de regulă, 
mtilninie dintre studenții moldo
veni și pelroșoneni s-ou transfor
mat in aprige „bătălii*, depă- 
jmd chior $i limitele admisibilului 
»n sport, duminică, echipa lui 
Jeon Moromete, Victor Morinescu- 
jeepă, Dinu-Copone, Mihoi Bu
cos și Florin Constantin o repur
tai o splendidă victorie. 13-3, în 
compcnia unor rugbițti cunoscuți 
demult pentru dirzenia de care 
dau dovadă in joc, este un scor 
care, pe lingă faptul că foce inu
tile comentariile „contra”, ilus
trează clasa inaltă atinsă de lide
rii actualului campionat.

Demonstrindu-și realele optitu- 
dini pentru sportul bărbăției ți al 
curajului, relevindu-ți voința ne- 
liromulotâ de a se afirma totol 
in rugb'ul românesc, elevii ilustru
lui tehnician ți tacticion core e 
Theodor Radulescu au cucerit la 
toți, dincolo de „laurii* unei bine- 
meritate revanțe, o victorie magis
trală, care-i mențin, energici ți te
nace, in lupta pentru marea su
premație. Abordind, cu aplomb si 
epuizantă dăruire, o partidă 
core se anunța nu numai ex
trem de echilibrată dor și 
foarte grea pentru oaspeți. Mo
romete el compania *-au între
cut pe ei inșiți, aducind miilor de 
suporteri petrosăneni (care, deja, 
ou început să incline balanța sim
patiilor in... defavoarea „sportului 
»ege°) satisfacția unei victorii ca
tegorice.

Rugbiștii pelroșoneni - dorind 
parcă să destrame afirmațiile an
trenorului Viorel Mororu de la 
Grivița Roșe, care enumera, in
tr-un microinterviu publicat de re
vista „Sportul*, printre 
fele autentice la titlul 
cană, doar
Grivița Roșie, Dinamo 
«i Universitatea Timișoara - se 
mențin, in continuare, pe poziția

V. TEODORESCU

------♦------

CROS

semicentena

numele

Mureș
a returului.

pretenden- 
de campi- 
echipelor...

București

Hie CIUNGU, 
corespondent

18—19 Ill a.c. — 
informează An- 

cunascut

divizie. Cercau 
lor" mai mult 
partea conducerii 
și-a clubului stu-

„Cupa

1.

Pregătirile
Parîngului Lonea

POȘTA PAGINII

primul meci al

I. ȚABREA
Jlic COANDRAȘ 

corespondent

îndrepiățeșie. sub nici un 
>ă vă arogați privilegii și 
ri pe care, de fapt, nu le 
Așa că, lăsați-o mai moa-

norul de handbal C. Neagu; fap
tul de a vă fi publicat în ziar 
numele, sub o informație sau alta, 
nu vă î ' 
chip, să 
drepturi 
aveți.
le-

£ loan Velica, elev Liceul 
industrial Petroșani: Deci, echi
pa de loibal a liceului a jucat 
la Bani, cu Streiul, ți a pierdui 
cu 2—3. In acest meci, tânărul

ț Emil Ion Nelega, Isipeiu . 
Nu, nti dv. v-am adresai între
barea „de ce a fost ignorat a- 
fișul, amînîndu-se gala cu o 
ora ?" Oricum, vă mulțumim pen
tru lămuriri, deși noi Ic aștep- 
i.<m de ia o altă „sursă", adică 
di la i ei • inox ați O obsc 
țic : nu țrim de ce, dar din 
corespondențele" pe care ni le 

c.xpcdiați reiese că nu prea vă
' • 1 " noi nu 

solicitat
cu anire-

fotbalist Velica a înscris din pasa 
lui Zercula un gol frumos, per- 
mițindu-i „corespondentului"-, 
ou Velica să pună pc hîrtie un 

șuvoi de elogii. l i. nici chiar 
așa ! Cil timp ai umblat să ți 
se bată la mașină o „cronică" 
inutilă, mji bine citeai o carte 
sau răsfoiai un manual !...

® Petre Marin, Vulcan: Emil 
Ciurdărescu este antrenor princi
pal la Dacia Orăștie. Libardi este 
„internațional A“. Câ n-a mai 
fost de mult chemat la .,lot“... 
nu sîntem noi de vină. Nici dv., 
de altfel!

cunoașteți „atribuțiile"; 
ne amintim să vă fi 
vreodată un „interviu"

Jiu! a pierdut cu 2-0
■

In a doua etapă 
echipa Jiul a fost învinsă (după 
<> strălucită victorie asupra lui 
S.l Bacău, la Brașov, in .Cupa 
României*) de A.S.A. Tg. Mureș

Partida, echilibrată și intere
santă in totalitatea ei, a dat 
ciștig de cauză, in final, echi
pei care a... greșit mai puțin 
decisiv in fazele de apărare, e- 
♦Jiipei mai insistente in acțiu
nile ofensive

Cele două goluri ale meciului 
au fost marcate de atacantul 
centra] Mureșan (in minutele 28 
?i 81). în urma unor grave erori

Schi „CUPA VOINȚA
In prima etapă — victorie rugbistică pe zăpadă, m n 

— victorie (sperăm) pe gazon verde !

In zilele de 
după cum ne 
drc; Gerstenbrein, 
schior petroșăneun — pe pîrti- 
ile din masivul Paring s-a des
fășurat concursul de schi dotat 
cu ..Cupa Voințe", la care au 
participai 35 de schiori din ur
mătoarele asociații sportive i 
Școala sportivă Petroșani, Pa
rângul Petroșani. Voința Deva, 
Voința Hunedoara. Voința Ha
țeg. Voința Lupeni și Voința 
Petroșani.

Timpul frumos și zăpada ex
cepțională au creat condiții op
time desfășurării concursului.

Iată numele primilor clasați 
In această pasionantă tntrecerei

Slalom special seniori : Dumi
tri Bîrlida — Parîngul Petro-

Azi 21 martie la ora 17, în sala mare a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Petroșani, Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport organizează un simpozion pe tema 
.Caracterul social al educației fizice și sportului, rolul lor 
in combaterea sedentarismului, supraalimentației șt surme- 
najUVor conferenția : lector universitar Theodor Szilagy și 
dr Aurel Mărilă. Simpozionul se va încheia cu un ciclu de 
filme în culori pe această temă, printre c®,re a..’Fc,"1e'® 
sportul", „Pentru ținuta dv.“, .Culturismul , ..Timpul care 
iți aparține" și .Stadionul vă așteaptă".

lntr-o după-amiază însorită, 
CU adevărul primăvăratecă, cu 
o plăcută adiere de vini ce a- 
ducea un de brad, din briuri- 
le de conifere ce înconjoară pie- 
cul înzăpezit al Parîngului, ’.-am 
surprins la un antrenament pe 
fotbaliști) echipei din Lonea, e- 
chipă ce poartă denumirea fal
nicului munte.

Am avut atunci o scurta con
vorbire cu prof Dorin Cheșcheș. 
antrenorul echipei, de la care 
am aflat cîteva lucruri privind 
studiul dc pregătire a elevilor 
să- activitatea echipei în peri
oada precompetițională. Pregă
tirile au început la 10 ianuarie 
a.<-.. desfășurindu-se în condiții 
bune .Picuri de verificare au 
susținut în compania Minerului 
Lupeni (1—1 și 0—1) și a Știin
ței Petroșani (1—2). Lotul echl- 

fruntașă a clasamentului, cuceri
tă cu otita trudă, fi nu doresc 
nicicum s-o cedeze... Campiona
tul se indirjește. Pretendentele Io 
„șefie" nu demobiliieaiă. Dimpo
trivă, încep să-și etaleie întregul 
arsenal de cunoștințe, se angre- 
neară cu tot potențialul in morea 
încleștare de forțe, ol cărei finol, 
deocomdotă incu imprevizibil, să 
sperăm, va aduce satisfacția dori
tă in „tabăra* petroșăneonă.

Adresind, in numele iniregii 
„suflări* sportive de pe aceste 
meleaguri, sincere felicitări rvg- 
bișlilor de la Știința Petroșani, 
pentru marea satisfacție prilejuită 
de victoria de la lași, nutrim spe
ranța și convingerea că drumul 
greu, care romîne de străbătut în 
continuare, va fi presărat cu ace
leași știute „Hori", că după „ho- 
pul" de la lași, trecut cu brio, și 
celelalte intilniri vor fi obordate 
cu ardoarea necesară și simpatixa- 
ta noastră echipă Știința, ne va 
crea doar „ocazii* de triumf.

© Sc știe că educația fizi
că și sportul constituie, prin 
caracterul lor formativ, mij
loace adecvate creșterii și e- 
«lucării sănătoase — pe plan 
fizic și moral — a tinerei 
generații. Mulțumiri organi
zației municipale dc tineret, 
carc-a cinstit semicentenarul 
U.T.C. și printr-o seric de 
manifestări sportive atracti
ve, interesante! # Cu
o oarecare intirzicre (ca
re nc aparține), transmi
tem conducerii C.S. Jiul Pe
troșani mulțumirile antreno
rului Th. Rădulescu. pentru 
sprijinul acordat echipei de 
rugbi a Științei în etapa ina
ugurală a noului sezon spor
tiv și speranțele acelu
iași tehnician că, Și în vi
itor. stadionul Jiul va fi pus 
la dispoziția celor ce s-au 
avintat în lupta pentru su
premație ® „Pctarila" «le la

m dispozitivul de apărare al 
oaspeților.

Arbitrul bucureștean C. 
trea. lipsit — cum il știm — 
curaj, s-a lăsat influențat. î 
repetate rînduri, de semnaliză
rile defectuoase ale „tușierilor".

Telegrafic — cam atit. Poate 
că merita mai mult! Poate...

Jiul a aliniat formația : Suciu 
— Georgescu, Georgevici. Șto- 
ker, Tonca — Libardi (Mihai 
Marian). Cotormani — Făgaș, 
(Urmeș), Stoian. Mulțescu, Nai- 
din.

șani ; juniori : Andrei Balint — 
Școala sportivă Petroșani ; fete: 
Virgilia Coman — Școala spor
tivă Petroșani: slalom uriaș 
seniori: Victor Mihuț— Școala 
sportivă Petroșani : juniori : 
Zoltan Toth — Școala sportivă 
Petroșani ; fete Gabriela Leib 
— Școala sportivă Petroșani.

Cupa pusă în joc a fost cîș- 
tigată de Școala sportivă Petro
șani. iar Parîngul Petroșani și 
Voința Petroșani s-au clasat pe 
locurile doi, respectiv trei.

Demn de relevat este și fap
tul că la buna desfășurare a 
concursului au contribuit atît 
colegiul de arbitri care au con
dus această întrecere, cit și con
dițiile optime create concuren- 
ților, la cabana Rusu.

pei o rămas același din tur, cu 
cîteva excepții : Munleanu și 
Rabulea au fost cooptați în lo
tul de tineret — rezerve al Jiu
lui. iar din echipa de juniori 
au promovat în prima formație 
portarul Drăgușin și atacantul 
Nyulas. Iată componența lotu
lui Duck, Drăgușin — Lupa. 
Sereș. Gyarmati. Vlad — Mar
ton Ciocoi. Bucși — Demctrcs- 
cu. Nyulas, Cigmâian. Buium, 
David, Moldovan, Pul. Rus.

Perspective de viitor : abor
darea cu hotărîre și dăruire a 
luptej pentru titlul de lider al 
seriei, deținut acum de Prepara
torul Petrila. echipă pe care « 
va întîlni pe teren propriu în 
26 martie, în 
returului.

Rezultate tehnice
Rapid — F.C. Argeș

S. C. Baciu — ,U" Cluj 
Steagul roșu — Dinnmo Buc. 
Steaua — l . T. A. 
Politehnica — Farul 
C F. IE Cluj — ..
Crișul — Petrolul
A. S. V Tg. Mureș — Jiul

Etapa viitoare
F.C. Argeș — Steagul roșu; „V" Cluj — A.S.A. Tg. M 

reș; Dinamo - Politehnica; Farul — Steaua: Jitii — C.F. 
Cluj; I'.T.A. — Crișul; „U" Craiova — S.C. Bacău; Petrolul 
— Rapid.

CLASAMENTUL
11. T. A. 
F. C. Argeș 
S. C. Bacău 
Steagul roșu 
.11" Cluj 
Șicana
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
Rapid 
Jiul
„II" Craiova 
Farul 
Politehnica 
Petrolul 
C. F. R. Ciul 
Crișul

Aninoasa Și-a tăcut doar pe 
jumătate efectul : s-a reparat 
instalația «le încălzire la hain 
stadionului, au fost aduse 
vreo două ..roabe" de cărbu
ne (in loc de 2—3 tone!), gar

dul împrejmuitor, degradat, 
se... roagă incă să fie văzut, 
sc mai observă șanțuri și 
conducte părăsite.. Cineva, 
care semnează „Spadasin 
111" in „Tribuna", zice : .Ele, 
adevărurile fotbalului, trăiesc 
intr-o «lulcc relativitate, nici- 
unul n-ajunge absolut și ti
ran. In fiecare trebuie să 
crezi și «le fiecare trebuie să 
te îndoiești" \ș ! © llitin- 
du-sc cu jind la „renumclc"

BASCHET

Iluzii pierdute ________ I

rugbiștilor. baschet bahștii «lc 
la Știința s-au ambiționat să 
,picc" din 
„înălțimile 
sprijin din 
institutului 
«lcnțcsc, dar cc-au făcut pen
tru a primi acest sprijin?! 
Nici han <1 bal ișt i i n-au făcut 
„mare brinză" dar, cel puțin. 
nu-1 mai cer... ® Știați cu 
.Love Story" a fost scrisă 
«le... maratonistul Erich Se
gal ? „Alergarea zilnică — 
zice celebrul specialist in 
Homer și Arislofan — repre
zintă mijlocul ideal de re
laxare și regenerare a for
țelor fizice și intelectuale" 
(„Sportul" nr. 7 000). S Eugen 
Bartha, specialistul handba
lului din Petroșani a... divor
țat «le sportul care i-a adus 
alitea satisfacții. De ce? Vom 

curînd.

Miss Handbal 
numai atit ?) 
Viorica Suciu 

După doua „deplasări", de unde 
Știința s-a întors cam „șifonată", 
suporterii săi sper au să cîștige par- 
liua, disputată, duminică, în sala 
Institutului dc mine, cit echipa O- 
limpia Sibiu.

Avind în* vedere locurile ocupate 
clasament de cele două echipe, 

uii.im că vom asista la un joc e- 
chilibrat. in care balanța victoriei 
puica să sc încline în favoarea ori
cărei echipe. Intr-adevăr, am asis
tat la un meci frumos, cu multe fa
ze spectaculoase in joc, victoria a- 
parținînd in final, insă, echipei... 
oaspete. Astfel. Știința se parc că 
nu mai poate evita „lanterna re

In continuare, sa derulăm cîteva 
secvențe din filmul acestui meci:

Jocul începe în nota de domi
nare a oaspeților și in minutul 8 
scorul lc este favorabil cu 16—9. 
In următoarele minute, studenții își 
revin și reușesc ca, in minutul 13, 
să reducă din handicap : 20—19, 
ilar repriza se termina cu scorul 
de 32—26 pentru Olimpia.

Repriza a doua este mult mai 
echilibrată, iar in minutul 8 con
semnăm, pent ni prima dată în a- 
cest meci, avantajul gazdelor: 
40—38.

Acest avantaj se menține numai 
până în min. 12, cînd oaspeții reu
șesc cîteva faze frumoase care se 
soldează cu coșuri. Impulsionați de 
aceste coșuri, sibienii apasă pe „ac
celerator" și reușesc, in final, o vic
torie muncită și meritată. Scor fi
nal 65—58.

Cei mai eficace realizatori au fost 
Podvarcu — 25 puncte dc la în-

Bucos — unul din „erou" 
floriei ieșene

Făgaș și Georgevici —

Mareș, președintele 
colegiului municipal al arbi
trilor de fotbal, și Cornel 
Cărare, antrenorul juniorilor 
Jiului, pun >a cale viitorul 
fotbalului din Valea Jiului 

vingăiori, rci»paiiv P Grupei 
20 punac.

Aii arbitrat bine Valeriu llin din 
Timișoara și Petru Fuchs din Re
șița.

ETAPA VIITOARE: Știința Me
diaș — — Știința Petroșani.

In continuarea acestei partide, 
s-a desfășurat meciul feminin dc 
hasclret dintre echipele Rapid Deva 
și fosta divizionară A Voința Tg. 
Mureș, contînd pentru campionatul 
diviziei B. Superioare din punct de 
vedere tchnico-tactic, baschetbaliste
le dc la Voința au reușit să învin
gă ambițioasa echipă dîn Deva. Scor 
final 71—53 (32—22).

In cinstea aniversării a cinci 
decenii de la crearea Uniunii 
Tinerelului Comunist, Comitetul 
municipal Petroșani al U.T.C. a 
organizat, duminică, un cros la 
startul căruia s-au aliniat un 
număr de peste 100 de elevi, 
reprezentanți ai școlilor din 
municipiu] nostru.

Clasamentul final al competi
ției, desfășurată pe patru ca
tegorii, se prezintă astfel î fete, 
categoria 13—15 ani : 1. Maria 
Lăzăresc: 2. Adela Cobuz — 
ambele de la Școala generală 
nr.2 Petroșani; 3—4 Rosemarie 
Philipe și Ediții Kovacs de la 
Școala 
băieți, 
Vasile 
nr. 5 
Nagy,

generală nr. 5 Petroșani; 
categoria 13—15 ani : 1. 
Arhip, Școala generală 
Petroșani: 2. Emerich
Școala generală nr. 4 

Petroșani: 3. Preda Ioan, Școala 
generală nr. 6 Petroșani și Va- 
sile Boghi, Școala generală nr. 
2 Petroșani: fete, categoria 15— 
16 ani: 1. Viorica Lupu, Școa
la generală nr. 1 Petrila: 2. Ga
briela Nicolcscu, Școala general* 
nr. 4 Petroșani; 3. Steluța Stra- 
tica — Liceul Vulcan: 4 Marin 
Stoian. Școala generală nr. 1 
Petrila: băieți, categoria 15 — 
16 ani: 1. Alex. Nicolescu, Li
ceul Industrial; 2. Viorel Anton. 
Liceul industrial: 3. Ion Ileanu, 
Liceu) Petroșani: 4. Atila Bo
jocii i, Școala generală nr. 1 
Petrila; fete, categoria 17—19 
ani : 1. Monica Iacob. Liceul 
Petroșani: 2. Codruța Siclovan. 
Liceul Petroșani: 3. Marin Gă- 
man. Grupul școlar minier Pe
troșani; Maria Sandu. Grupul 
școlar minier Petroșani: băieți 
categoria 17—19 ani: 1. Eugen 
Roiban, Grupul școlar minier 
Petroșani: 2. Nicolae Rădescu, 
Liceul industrial: 3. Stefan 
Szitas. Grupul școlar minier 
Petroșani: 4. Gogii Sevastru. 
Liceu) Petrila: categoria peste 
19 ani. fete: 1 Ana Maior, Li
ceul industrial: 2. Maria Stela, 

—Liceul industrial: 3. Stela Neagu. 
Liceul Petroșani: categoria peste 
19 ani, băieți : 1. Ion Rădescu, 
Liceul Petroșani: 2. Alex. Cîrciti 
Liceul industrial: 3. loan Apos- 
tu I.E.C. Paroșeni.

Câștigătorilor competiției le-au 
fost oferite cupe și diplome din 
partea organizatorilor.
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Triunghiular** fotbalistic
Cu o săptămână înaintea relu- 

tirii competiției, divizionarele 
0. Minerul Lupeni, Știința Pe
troșani și Metalul Oțelul Roșu 
s-au întîlnit duminică, la Lu
peni, într-un ..triunghiular*. Ia- 
tă rezultatele : Minerul — Știin-

------▲------

După mat bine de 10 ani, in 
orașul Uricuni a avut loc. acum 
cîteva zile, o gală de box, cu 
participarea pugiliștilor local
nici și a celor de la Minerul 
Lupen Partidele s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic și spec
tacular. plăcind îndeosebi me
ciul L. Ciocca — V. Mandoca. 
O remarcă; meciuiile, progra
mate la Casa de cultură, la ora 
17,30. au început la ora 19 (ia
răși o gală este aminată nejus
tificat, tocmai acum, in plin 
„proces* de popularizare a bo
xului printre tinerii Văii Jiu
lui— N. R.)

BARGAUNAȘ
Gerul aspru al lui februarie 66 

gonea pc orice „cutezător" al vis
colului înspre încăperile încălzite. 
Numai pc stadionul din Bârlad 
„idolii" orașului, rugbiștii, „to
cau" gazonul înghețat, pregătind 
un nou sezon competițtonal. A- 
lături dc ci, un tinere), micuț de 
statura, alerga timid alături de 
„consacraț i“, inccrcînd... marca 
cu degetul. Peste numai 3 luni, 
micuțul necunoscut se impunea în 
ochii specialiștilor, cucerind pri
mele galoane ale rugbiului dc per
formanță, acelea de titular al u- 
nci formații dc primă divizie...

Toamnă „dc aur" pe meleagu
rile românești, în 1968. Era un 
soare cald, arzător și neobișnuit 
lunii culesului viilor și aerogara 
Băneasa, ca de obicei, frcmăia. 
In mijlocul unui grup de tineri 
robuști, un tînăr sfios, privea 
undeva în gol. gîndindu-se poate 
la ceea ce il așteaptă : mult visa
tul contact cu „brazilienii" rug
biului, francezii. La un moment 
dat, antrenorul sclecționabililor u- 
niversitari români, zorindu-și e- 
Icvii înspre pista de decolare a 
cursei București — Paris sesizea
ză o absență. Sergiu Bărgănnaș, 
proaspătul student petroșănean 
continua să priveastă în goi...

...Mai 1970. „Bărgăunaș s-a im
pus în jocul naționalei noastre cu 
„squadra azura" — scria croni
carul de specialitate al „Sportu
lui"

Se pare că ești un jucător 
norocos. Sergiulc, am îndrăznit 
intr-un tirziu, după ascultarea 
scurtei „istorii rugbis’.ice" a in
ternaționalului Bărgăunaș. student 
în anul IV la Institutul de mine 
Petroșani

- Nu, dimpotrivă. I’« rog să 
scrieți: Bărgăunaș egal cu ghi
nion De ce Ș Pentru că, de un 
timp Inifiaie. accidentele mele se 
țin lanț. Li convocarea în lotul 
B, din 1969. pentru jocul cu Po
lonia, am suferit un prim acci
dent și, imediat după meci, bis
turiul mi-a placat disponibilitatea 
sportivă, scoțîndu-mă din circuit 
pe numai.. 5 luni de zile Revin 
in 1970 contra Tarbesului. tot la 
lot, apoi au tir mat Italia la Bu
curești și Marocul la Rabat, și 
un nou accident, ceva mai ușor...

— Și, probabil, cu aceasta „se
ria" părea încheiată ?

— .Seria" primelor accidente 
— da. Dar pentru ca era vorba 
de serii, nu scapi nici de seriale, 
a venit vara lui ’71. După o ex
celentă perioadă de pregătire cu 
Știința, pe malul mării, debutam 
în noul campionat la mine acasă, 
lc Birlad. Concetățenii mă tra- 
cează cu deosebită ..atenție", reu
șind să-mi ofere o „plăcută" a- 
mintire : fractură gravă concreti
zată prin 7 luni de indisponibi
litate. Si asta tocmai atunci cînd 
eram mai sigur ca oricînd că voi 
îmbrăca tricoul naționalei, într-un 
joc cu Franța.

— Interesant e că selecționerii 
tc-au convocat la lot chiar acci
dentat fiind.

— Doream mult să joc și, in 
ciuda efort inilor medicului nos
tru, jocul cu „cocoșul galic" l-am 
trăit... in fața micului ecran.

— A fost, totuși, o dovadă a

(a 1—1 (au înscris Alexandroni 
și Szilagyi). Știința — Metalul 
2—1 (au înscris, pentru Știința. 
Ștefan și Bălăneanu), Minerul 
— Metalul 4—1 (a înscris și pri
mul și ultimul gol. de altfel... 

pe celelalte două, Costică

Au început (în sfîrșit)
antrenamentele și

fotbaliștii aninoseni
In 14 martie, conducerea A.S. Minerul Aninoasa a ..dis

pus" începerea antrenamentelor echipei de fotbal, partici
pantă în campionatul județean. (.Ivind in vedere situația 
precară in clasament a echipei, considerăm că aceste pregă
tiri trebuiau să Fie mai din timp începute — N.R.). Prima 
„recunoaștere" a gazonului a constat dintr-o ușoară „min
tă". la care a participat întregul lot al echipei. Instruc
torul-antrenor Andrei Hegeduș ne mărturisea că are la 
dispoziție, în vederea noului sezon compelițional. toată e- 
chipa de anul trecut (minus Marinescu) căreia li s-au adău
gat Codrca, Trcstian, Fluerătoru. Boroș, Egelboros și Godi _
fotbaliști localnici, reîntorși la echipă de pe alte meleaguri, 
sau promovați din propria pepinieră In ciuda multor „pro
bleme" pe care le-au avut — și încă le mai au — fotbaliștii 
aninoseni speră Intr-un reviriment In această primăvară.

R. VA LED!, 
corespondent

necesității persoanei «ale în XV-le 
reprezentativ.

— Ce folos, din moment ce 
nu am putut juca. Se mai poate 
numi ăsta noroci In mod cert, 
nu! Sper insa ca. o dată cu re
intrarea următoare, probabil in 
etapa a IIl-a, să închei, „seria
lul" indisponibilităților... Șt in 
plus, toate .istea tocmai cînd co
legi mei de club s-au lansat fan- 
tastic in lupta pentru titlu

— Crezi în ceva ?•
— In victoria finală a echi

pei mele in acest campionat. 
Sintem singurii ambasadori ai 
rugbiului modern. ..francez", cum 
il numim cu toții. Și poate așa, 
in curînd, ponderea in lotul na
țional să o avem noi, provincia
lii. Cu atit mai mult cu cil se 
au., zvonuri despre un nou cu
plu de antrenori de lot: Th. Ră- 
dulescu — Demian.

— Se spune ca ești un om rea 
list...

— Da, și tocmai de aceea li
sez titlul de campion și pe cel 
de... inginer. Ambele ar li În
cununarea unor eforturi. Primul 
il aștept la vară, iar cel de-al 
doilea in 1973

— Și, sc mai spune că uăieșii 
cu înfrigurare orice întrecere spor
tivă.

— Exact .Vai ales cind urmă- 
resc sporir i preferați t Atanasiu, 
Dim.. Rășcanu, Rahtolop, Bucos, 
Lucescti, Dumitrache. Nunweiller 
VI.

— Ești dinamovist ?
— Convins, la fotbal fi bas

chet. La rugbi țin cu... Știința 
Petroșani. Cel puțin de la o vre
me încoace, numai sufletește am 
putut fi alături de coechipieri 
Deb... ghinionul.' Am trăit însă și 
așa tu. moment de neuitat. Acela 
de după fluierul final al jocului 
Grivița Roșie — Știința, din 
toamnă, de la București. Am pltns 
atunci ca un copil. Aveam și mo
tive serioase... două chiar. Cred 
<■ le ghiciți. Lacrimi de bucu
rie pentru victorie, lacrimi ama
re pentru neparticiparea mea la 
acest „eveniment". Promit insă 
ca, in finalul campionatului, să 
nu mai am de-a face at un ase
menea ghiveci de lacrimi. Le -oi 
avea în ochi numai pe acelea ale 
bucuriei cuceririi titlului. \'a de
pinde mult și de... noroc Orice 
s-ar spune, șansa are un cuvînt 
greu in competițiile sportive e- 
chilibr. ne.

— Mult succes I

Nicolae LOBONȚ

la Lupeni
Cotroază!). l-au remarcat > 
David și Cotroază de la Lupeni, 
Grizea și Ștefan de la Știința, 
Grigore și Stan de la Oțelul Ro- 
§u.

Eugen POPA, 
corespondent
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SECVENȚE CULTURALE
Nu șlhi numele florilor, nu

mele orborilor, numele păsă
rilor. Ele ou pentru mine onu- 
miie culori, anumite forme, c- 
numite gesturi încărcole de fru
musețea 
misterios -. __,_______
Siml locimo-n ochi, co după 
un bosm cu feți frumoși — o 
săplănsînă. o zi, o oro - in co
re Fol Frumos, pe core l-om vo
iul in oceeo efemeră dăru
ire copilărească. ero numol 
limbet. roșeoțo, lumină și gest. 
L-om văzut între flori, oprins, 
pilpîind co o făclie, in dons, în

tolnei. de formexul 
ol neoportenențel.

în atmosfera 
feerică a scenei.

cintec, in tot ce omul - dacă 
n-or fi numoi un copil — poo- 
te să dea în entuziasmul său, 
să spună. N-om încercol să 
ollu atunci cum il cheamă și 
nici nu l-om botezat intr-un fel 
anume. Cînd solo s-o golit, crnd 
sutele de spectatori ou părăsit 
scounele in care ore in șir s-ou 
perpelit intre dragoste părin- 
teoscă și încordare de spec
tator, l-om oprit. Mic, foarte 
mic de stat, oșo cum ii șade 
bine unui pici de clasa IV-a, 
in ciudo emoțiilor și poate a 
staturii, nu poreo timorat. „Azi, 
pentru primo oaia, om dansat, 
om cîntat... nu m-om speriat, 
n-oveo ce să mă sperie, — ta- 
to ero in salo, el mi
- Ce ți-o zis ?... Și cine e ta

tăl tâu ?
- E inginer, Moldovan ii zi

ce. Nu-I cunooșteți ? I... Lu- 
creoză Io sectorul IV, la Petri- 
Io... A trebuit să-i explic că 
nu-l știu, Io core el mi-o re
plicat : „E unul mic, ca și mi
ne - ei, nu chiar’oșa — dar tot 
mic se cheomă, e tatăl meu, 
mamo e Io școolă, mo...” A tă
cut. E un copil incă, intr-o pri- 
movară buimacă și răscolită, 
cina mvață numele scenei. Coci 
„scena de obicei", inecotâ in 
strălucitoore lumini sou măcar 
invăluită in nu știu ce enigma
tică otmosferă, cu oameni un 
pic Fecli, fromintoți, cintind 
sou jucind, printre surisuri sau 
printre lacrimi. Pentru Costinel, 
co și pentru cei peste 400 de 
mici artiști, contactul cu sce
na a însemnat repetiții pină-n 
noopte și chiar in zilele de săr
bătoare, emoții care rămin a- 
desea anonime și... victorio fi
nală.

Și Costinel. o avut un cuvint 
greu de spus - dăruire, talent 
și căldură - căldură de care a- 
vem otita nevoie. Și osto om 
aflot-o de Io un pici : „Ce 
bine e cînd oomenii pling de 
bucurie !" N-o să aflu nicioda
tă care e misterul scenei, aco
perită de faldul cortinei, des
coperită numoi de slova dulce, 
senzuală, răscolitoare, nostal
gică core-i punctează ascuns 
existența.

N-am știut niciodată numele 
florilor, numle arborilor, nume
le păsărilor. Acum le știu. Și 
Constantin Moldovan le știe...'

I. DUMITRU

n-o ZiS...

La rampa verificării

FAZA MUNICIPALA A CONCURSULUI
Explozie de vitalitate, tinere

țe și voioșie, faza municipală a 
brigăzilor artistice dc agitație 
dc pc lingă așezămintcle cultu
rale sătești s-a desfășurat du
minică 19 martie la căminul cul
tural din Iscroni.

începutul a fost făcut de bri
gada artistică de agitație dc pe 
lingă căminul cultural din Cîm
pu lui Neag după care a« ur
mat brigăzile din Jieț, Cimpa, 
Iscroni. Cei 64 de membri ai 
brigăzilor s-au străduit să adu
că în fața numeroșilor specta
tori aspecte din viața și munca 
3e zi cu zi din comunele pc ca
re le-au reprezentat. Astfel, 
brigada din Cîmpu lui Neag a 
adus în scenă ceva din maiesta
tea și frumusețea corului antic, 
comentator al întâmplărilor lo
calității. deși era. poate, nece
sar să se lucreze mai mult în 
privința mișcării scenice. Cei 
din Jieț au dat dovadă dc mari 
rapacități corale. în momente
le muzicale ce-an însoțit textul. 
Sar si lor li se poate imputa a- 
celași lucru : lipsa unei mișcări 
scenice. Pornind de la titlul 
textului „Proverbe. proverbe. 
proverbe1* brigada din Cimpa 
promitea, așa cum nc obișnuise 
de arw. un spectacol de ținută. 
Dar textul foarte livresc, nean- 
corat suficient în realilăți'c co
munei. în cure apar arhetipuri 
ra : Strigătura, Cimilitura, In-

drnzncala. Proverbul, Milime
trul (717) etc., a surprins neplă
cut prin faptul că încearcă să 
dea .rețete ale fericirii" por
nind de la fapte neconcludcntc 
Aplauze numeroase au însoțit 
evoluția brigăzii din Iscroni, 
care a reușit mai mult ca pri
mele 6ă se ancoreze mai bine 
In evenimentele cotidiene ale 
satului.

Juriul, cu multă exigență și 
competență (compus din Petru 
Sloican, președintele Comitetu
lui pentru cultură și educație 
socialistă a județului Hunedoa
ra, Ion Poporogu, președintele 
Comitetului pentru cultură și 
educație socialistă a municipiu
lui Petroșani și Ion Badea, ac
tivist al comitetului municipal 
de partid Petroșani) a acordat 
roncuronților locurile la aceas
tă fază municipală după cum 
urmează : locul I : Iscroni ; lo
cul II : Cîmpu Iui Neag ; locul 
III: Jieț ; locul IV: Cimpa 
(Brigada artistică de agitație de 
la Bănița a participat la fază 
la centrul do la Pui și în urma 
concursului s-a calificat pentru 
faza de la Hațeg).

Din numărul mare al membri
lor celor patru brigăzi, ce-au 
evoluat pc scena căminului din 
Iscroni, putem sublinia talentul 
de care au dat dovadă în inter
pretarea rolurilor pe care lc-au 
avut Dora Ciobanii (Iscroni). Ili-

na BoIor (Cimpa), Marja Vite- 
jeanu (Cîmpu lui Neag), Dcase- 
menea merită sublini.nl efortul 
depus dc cadrele didactice Teo
dora Hăncilă (Iscroni). Maria 
Pătrășcoiu (Cimpa) care au 
muncit cu multă tragere de ini
mă pentru îndrumarea brigăzi
lor lor. dovedind odată mai 
mult că intelectualii satului 
nostru înțeleg menirea cc-o au 
In cadrul localității lor. Tocmai 
de aceea ni «c p3re ce) puțin 
ciudată atitudinea tinerei învă
țătoare suplinitoare Cornelia 
Mojoatcă. care a crciat prin lip
sa ci din brigada artistică de a- 
gi-lație a Iscroniuluî, un gol ce 
din tferlcirc. cu mari eforturi, n 
fost astupat. Din felul cum s-au 
prezentat toate brigăzile a reie
șit un fapt îmbucurător, promi
țător t ele nu sînt formații nu
mai pentru concursuri, ci au o 
permapență reieșită din deca
larea interpretării textelor. In
discutabil că mai multă mun
că în domeniile în care s-au 
semnalat neajunsuri, va duce Ja 
sporirea calității si a satisfacți
ei membrilor brigăzilor. Si cre
dem că ar fi fost indicat, așa 
cum membri ai comitetelor ju
dețean și municipal dc partid 
au onorat cu prezența această 
fază, ca în sală să se găsească 
și delegați ai organelor comuna
le.

W AT
„Am dorit ca Napoleon din film să nu fie cel 

al monumentelor și simbolistica istorice, ci un 
om in carne și oase... in acest film antirăzboi
nic..afirma regizorul și scenaristul peliculei 
„Waterloo", Serghei Bondareiuk. „Waterloo" sur
prinde așa zisa domnie de-o sulă de zile și fina
lul ei, prăbușirea definitivă a imperiului napo
leonian. Filmul începe cu debarcarea exilatului 
din Elba pe pămîntul francez, urmind trecerea 
sa, aclamată de mulțime și trupele trimise îm
potriva, pînă in capitala Franței. Coaliția state
lor se pune din nou in mișcare și după citeva 
lupte, aparent ușoare, începe marea confruntare 
de la Waterloo. De-a lungul desfășurării acțiunii. 
Napoleon (Rod Steiger) sensibilizează apropierea

Jînalului domniei sale. E un fel de zbatere a 
leului ce-ji simte sfirșitul. Alături de el se pre
figurează caracterul puternic al ducelui de Wel
lington (Crislopher Plummer), cel nehotărit al 
lui Ludovic a! X\TI/-Iea (Orson Welles). Filmul 
— gigant ,,Waterloo", semnat de actorul din 
„Othello", ,,Soarta unui om", „Război și pace", 
„Bătălia de pe Neretva", „Era noapte la Roma" 
și regizorul peliculelor „Soarta unui om“, 
„Război și pace", este prin toate atributele sale 
așa cum îl defineau „Lettres Francoises", „Film 
francais", „Cinema et Telecinema". o capodope
ră. Rulează pînă in ziua de 22 martie la cine
matograful ,7 Noiembrie" din Petroșani,

Aflăm de la organele de ordine
consumai băuturi 

_ devenit în 
conducătorului

Q După cc a 
alcoolice pînă a 
dc ebrietate, 
CONSTANTIN ULMET i-a 
o poftă nebună de plimbare

stare 
auto 

venit 
_ ___ _______ „ r.„ î cu
mașina. Fără a avea vreo aprobare 
și, așa cum era, el a urcat la vo
lanul autovehiculului nr. 32 B 7 830, 
pe care îl avea in primire, aparți
nând S.U.T. Uricani, și a plecat 
spre Lupcni, la plimbare. La de
pășirea unui alt vehicul, a pier
dut controlul volanului, a răstur
nat mașina și a avariat-o. Acum 
regretă resemnat și se gîndește la 
consecințe, pe care tot el. dc data 
asta neturmentat, le are de supor
tat.

Q Cetățenii \ ICTOR GURKA, 
din Petroșani, str. Dacia nr. 1, 
TRAIAN MUREȘAN, str. Micu 
Klein nr. 4C și MARIAN GH1ȚOI, 
str. A. Vlaicu nr. 29 (cităm, evi
dent. capii de familie) au fiecare 
cile un copil elev la Școala ge
nerală nr. 2 din Petroșani. Dato
rită lipsei de supraveghere din par
tea părinților și lacunelor ce au 
existat pînă acum în ce privește re
lațiile dintre școală și familie, a- 
ceștia, in repetate rinduri, plecau 
de acasă, dar nu ajungeau la școală; 
vagabondau pc unde apucau. Apoi 
s-au constituit în grup și erau pc 
cale dc a comite furturi. Compor
tarea necorespunzătoare a acestor

minori a fost identificată recent de 
organele dc ordine. Pentru negli
jarea obligației cc o aveau de a-și 
supraveghea copiii, cci trei părinți 
au fost sancționați conform art. 3, 
litera a din decretul nr. 153/197C 
cu amenzi intre 3C0—1 0C0 de lei.

@ Cu ocazia unui control efec
tuat in ziua de vineri, 10 martie 
a. c. — zi de tirg, după cum se 
știe, în Petroșani — în piața ora
șului au fost identificate de orga
nele dc ordine efectuind transportul 
unor persoane la cumpărături ori 
in așteptarea unor ocazii I.M-S.-ul

nr. 1 1 ID 1 422 condus de EMIL 
FAGARAȘ, de la S.C.S.M., autodu- 
bița TV nr. 21 HD 281 aparținînd 
O.C.L. Alimentara, la volanul că
reia se afla ION SAMESCU, și 
TV-ul aparținînd l.G.L. condus de 
MIHAI BUDUREA. Toate aceste 
autovehicule erau, repetăm, intens 
ambalate in treburi din afara uni
tăților pe care ele ar trebui să lc 
deservească. Așa stînd lucrurile, ne 
întrebăm : oare acestea sînt... ser
viciile pc care conducătorii auto 
menționați trebuie să le facă uni
tăților respective ?
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fost programați pc
narea grupei sanguine pe între
prinderi, ptogTantare care, de a- 
vmenea, trebuie respectata în 
mod obligatorii!

MASA ROII NDA. Tem.- 
itojții : Avortul delictual.
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Esența faptului obișnuit
(Urmare din pag. 1)

care nn spune prea multe despre 
munca lui, nu găsește întotdeau
na cele mai potrivite cuvinte. 
Are însă o sorbi: „Cirul intri 
aici în fabrică, lași totul la poar
tă și te dăruiești muncii". Și tot 
el: ..Dacă lucram normal, ne 
trebuiau, nouă și zidarilor, trei 
săplămini. Așa, ue-am mobilizat, 
au venit și zidarii, lucru obișnuit, 
că fără ei... Și in trei zile și trei 
nopți, vorba vine, in 75 de ore 
am pus retorta în funcție”. In 
fond omul acesta înalt și solid, 
„uriașul", tâm i se mai spune, 
pune sufletul, sinceritatea și can
doarea vlrstei, in tot ce face. 
Pune experiența.

Altfel spus, înlocuirea retortei 
nr. 2. adică scurtarea timpului de 
instalare cu 15 zile, a adus fa
bricii circa 15 mii kilograme 
sulfura de carbon în plus, valo-

rifiiată la peste 1 COCCO lei. cifre 
care rămin ca o amprentă, sau 
poale <a o emblemă a obișnuitu
lui. Dacă mi-a rămas ceva, dacă 
am păstrai ceva din dăruirea a- 
cesior oameni, poate „Cifrele au 
tot echivalent al lor. dar laptele 
oamenilor, îmi spunea Rodica Ta- 
mlici, directorul fabricii, rămin 
pecetea cea mai trainică. Gestul, 
dăruirea și răspunderea pentru 
interesele fabricii, sînt frumuseți 
de largă respirație cotidiană, O- 
mul se descoperă in relațiile sale 
cu munca, cu colectivul, <n in
teresele societății". Trăsătură de 
caracter, obișnuită.

Abia acum înțeleg spusele lui 
I ’asile Logigan, și el participam 
la înlocuirea retortei ....este
ceva normal, obișnuit!" Cit a- 
devăr. Dăruirea, umanitatea și 
demnitatea caracterizează pe lot 
mai mitlți oameni ai zilelor noas
tre.

9 1852 S-a născut Nico- 
lae Zubcii-Codrcanii, militant în 
mișcarea socialistă din România 
(m. 1878J; 1972 — Sărbătorirea 
Anului Nou în Afganistan (Ziua 
începerii luci.irilor agricole de 
primăvara); Viziia în Franța a 
președintelui Austriei, Franz |o- 
nas (21—23); „NF.ROZ" - Săr
bătoarea naționala a populației 
de origine kurdă din Irak (săr
bătorită din 1970); Sărbătorirea 
Anului Nou în Iran; Vizita în 
Izracl a ministrului dc externe 
britanic, Alec Douglas-Homc 
(21 — 24); Vizita în S.U.A. a 
primului ministru al Turciei, 
Nihai Erim; Alegeri prelimina
re în statul Ilinois; 1919 — Pro
clamarea Republicii Sovietice 
Ungare; 1957 — A fost con
stituită Uniunea Tineretului Co
munist dîn R. P. Ungară (15 
ani); 1913 — S-a născut Rodney 
Arismendi, prim-secrctar al CC. 
a) Partidului Comunist din U- 
ruguay.

„Zi internațională pentru eli
minarea discriminării rasiale" 
(In memoria celor 69 africani 
asasinați la Sharpcvillc, în 1960, 
dc către autoritățile rasiste dc 
la Pretoria. R.S.A.).

mergem
e QASA DL CULTURA

PETROȘANI. La ora 10 —

VULCAN. In
17, în sala dc
DE CALCUL 

Cc reprezintă 
i muncii

1 7a 

:i șefi dc bri- 
li și

• <A SA DE CLI IURA 
I RICANL In sala dc lectura, 
ota IR PREZENTAREA căr
ții ..Arhanghelii"

• ( I I Bl RL 
ccpînd de la ora 
ședințe — ORA 
ECONOMIC 
creșterea productivității 
c» 1 la smă. Ce înseamnă să 
ducem prețul dc cost cu 
sulă. Participă mineri ,_'î __ .... 
gada, maiștri, tehnicieni și nor- 
niatori dc la E. M. Vulcan. A- 
N1NOASA. Ia ora IR CA- 
DRAN POLITIC. In discuție: 
Necesitatea eliminării discrimină
rii ra iale. Va urma un film do
cumentar. PETRII.A. In sala 
cercului dc croitorie, la ora 18 
— CONFERINȚA cu ternar 
Contribuția școlii ardelene la 
dezvoltarea limbii și literaturii 
românești.
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FOIL IM
9 PETROȘANI — 7 NO

IEMBRIE: Waterloo,
1 11; REPUBLICA:
pentru îndrăgostiți; PETRILA : 
Tudor, seriile I--I1; LONE A — 
MINERUL.: Ai grijă de Suzi; 
VULCAN : Bătălia de pe Ne- 
retva, seriile I—II; LUPENI — 
MUNCITORESC : Șansa; CUL
TURAL : Love Story.

seriile 
Un loc

Important!
Policlinica teritorială Pe

troșani reamintește populației o- 
blipativitatea determinării grupei 
sanguine.

Populația casnică și nesalariată 
este rugată a se prezenta — zil
nic între orele 7—15 — pentru 
ridicarea lichelelor de programa
re. Respectarea zilelor de pre
zentare fixate este obligatorie.

Se precizează că salariații au

i

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9.05 Telc- 
școală; 10,00 Curs de liml» ru
sa. Irețin, a 8-a; 10.30 Căminul;
11.15 Film serial: „Patru tan-
• hiști și un cîine” — VII (re
luare); 12,10 Telejurnal; 16,30— 
17.00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 7-a - rehtarc; 17,30
Deschiderea emisiunii de după- 
amiaza. Steaua polară Cabinet 
de orientare școlară ți profesio
nală. Fața în față cu profesia 
viitoare; 18,20 întrebări și răs
punsuri; 18.50 Intcrpreți și ro
lurile lor. Ludvic Spiess, față în 
față cu eroii săi îndrăgiți; 19,15 
Publicitate; 19.20 1 001 dc seri : 
..Aventurile lui Felix-motanul": 
19.30 Telejurnal; 20,00 Seară de 
teatru : ..Cci din urmă" de Ma
xim Gorki. Premieră TV; 21.55 
Vedete ale muzicii ușoare : Ama
lia Rodrigtiez. Georges Brasscns;
22.15 Telcglob — Zair; 22,35 
„24

II.C0 Buletin dc știri; 11,05 Mu 
zi.-i uțoarA; 11,30 Corul Univcr 
Mlății București și corurile In 
Miluțelor pedagogice din Tirgu 
Mureș Și Timișoara; 12,00 Di*- 
cui zilei; 12,15 Recital dc o- 
peră; 12,30 Intilnirc cu melo
dia populat.! și interpretul pre 
Ierat; 13.CO Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană: 13,30 
Din cele mai coliciutc melodii. 
14.00 Compozitorul ăpiîmînii: 
14,33 Muzică populară; I5.CC 
Buletin de știri: 15.05 Poloneze 
și rondouri din opere; 15,20 Din 
înregistrările pianistei Angela 
Stancu; 15,40 Pagini din muzica 
dc e.n.idă; !6,C0 Radiojurnal; 
16,15 Melodii; 16,35 Cîntcccle 
noastre: 16.50 Publicitate radio; 
17.00 Antena tineretului; 17.3C 
Nestemate folclorice; 17,45 Cîn- 
tecul c pretutindeni; 18,00 O- 
rclc scrii; 20,00 Tableta dc sea
ră; 20,05 Zece melodii preferate; 
20.40 La microfon. Alexandru 
Grozuță; 20,55 Știința la zi; 
21,CO Fotbal. Transmisiune di
rectă dc la Londra. Repriza a 
doua a meciului Tottenham — 
U.T.A. Cupa U.E.F.A.; 22,20
Radiojurnal: 22,40 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23.00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin dc știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă;

I
dc orc".
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PROGRAMUL 1 : 6.00 Mu
zica și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8,C0 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10.00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzica populară din 
Dobroge.t; 10,30 Start la inter
secție; 10,50 Recital de operetă;

VteeMCH
ieri, temperatura maximă a 

acrului Ja Petroșani a fost de 
plus 13 grade, iar la Paring de 
plus 8 grade. Minimele au os
cilai între minus 4 grade, la 
Petroșani și minus 5 grade, la 
Paring.

Grosimea straiului dc zăpadă 
la Paring : 16 cm.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vreme frumoasă, cu cer senin. 
Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

I

I
I

(Urmare din pag. 1)

tervină cu mai multă prompti
tudine, cu mai multă eficiență 
pentru îndeplinirea, de către 
toate colectivele de muncă, a 
planului de pe trimestrul I. a 
sarcinilor de mate răspundere 
care le stau în față în acest al 
doilea an al cincinalului.

Desigur. în marea majoritate 
a unităților și sferelor de acti
vitate din municipiu s-a inter
venit cu hotărîre și promptitu
dine. mai ales după Conferința 
pe tară a cadrelor de conduce
re din întreprinderi, centrale 
industriale și de construcții, 
pentru lichidarea neajunsurilor, 
pentru asigurarea unei desfășu
rări normale a procesului de 
producție. In multe locuri s-au 
elaborat grafice de recuperări. 
Acestea vor avea valoare. însă, 
numai dacă colectivele unități
lor își vor îngemăna eforturile 
pentru imprimarea unei func
ționări firești, la parametri sta
biliți, a fiecărei Instalații, a fie
cărui utilai, numai dacă ritmul 
de lucru va fi susținut în fieca
re zi, în fiecare unitate în par
te. ne fiecare șantier.

Nu există acum, in această 
perioadă, o sarcină mai impor
tantă decît aceea de a realiza 
integral, pînă la sfirșitul lunii 
martie, a planului la toate pro
dusele, la 
prevăzute, 
Iată de ce 
strădaniile
tuturor restanțelor la un sorti
ment sau altul. Organizațiile de 
partid din întreprinderi, de pe 
șantiere au datoria de mare

toate sortimentele 
Ia toții indicatorii ! 
se cuvin îndreptate 
către recuperarea

răspundere de a sprijini efectiv 
și energic comitetele oamenilor 
muncii, conducerile de între
prinderi în soluționarea, prin 
măsuri practice imediate, a tu
turor problemelor încă nerezol
vate. de a mobiliza colectivele 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni la obținerea unor randa
mente maxime în producție în 
zilele care urmează. Căci nu-s 
ușor de atins obiectivele care 
stau în fața șantierelor de con
strucții. în fața unităților ce an 
în profilul lor produse destinate 
exportului (T.T.L.. U.E.L. Petro
șani). înaintea proiectanților șl 
cercetătorilor, unităților presta
toare de servicii, cooperativelor 
meșteșugărești și organizațiilor 
comerciale. Va trebui să se ve- 
gheze cu multă atenție Ia res
pectarea livrării ritmice a pro
duselor de export, la valorifi
carea resurselor materiale pe 
plan local, la diversificarea pro
duselor. la desfacerea civilizată 
a tuturor mărfurilor pentru sa
tisfacerea deplină a cerințelor 
sporite ale populației Văii Jiu
lui.

Fiecare colectiv de întreprin
dere să-și facă un titlu de mîn- 
drie din a raporta că și-a înde
plinit exemplar, la toate sorti
mentele sarcinile de plan pe 
primul trimestru ! Și încă ceva, 
ce nu trebuie pierdut din vederci 
toate colectivele să-și asigure 
integral întregul eșalon de con
diții pentru ca încă din prima 
zi a trimestrului care vine să 
fie onorate viitoarele sarcini de 
pian !

®®®®®®®®®e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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orașului Lupcni. împreună 
obligațiile gospodărești, și,

al
cu _ . _ . ....
de înfrumusețare ce le revin u- 
nilăților economice, comerciale 
și instituții situate pe acest tra
seu. Dc asc-menea, au fost re
partizate întreprinderile și uni
tățile pc zone și cartiere unde 
s-au fixat obiectivele gospodă
rești și lucrările dc înfrumuseța
re ce trebuie executate. Pen
tru populația nesalariată, s-au 
stabilit punctele dc lucru în 
cartierele respective. In acest 
fel, acțiunile organizate vor a- 
vea o continuitate și vor putea 
fi mai bine urmărite în realiza
rea lor. Ceea ce aduce nou a- 
ccaslă măsură, în cadrul pro
gramului Întocmit de comitetul 
executiv, este faptul că cetățe
nii vor putea participa în orice 
zi la executarea lucrărilor pro
gramate.

PETRILA
Continuînd lucrările gospodă

rești Și de înfrumusețare în
cepute încă din săptămîna tre
cută, cetățenii din orașul Petri- 
la au participat duminică, 19 
martie, într-un număr impresio
nant, peste 4 000, la acțiunile 
organizate de comitetul executiv 
n) consiliului popular.

In cartierele « Martie, 7 No
iembrie, M Eminescu, Gh. 
Gheorghiu-Dej și colonie s-au 
desfășurat însuflețitoare munci 
patriotice pentru greblarea și 
săparea zonelor verzi, plantarea 
de arbori și arbuști, curățatul 
șanțurilor și a rigolelor.

O participare intensă a ce
tățenilor a fost pe șantierele 
de lucru la creșa și grădinița 
de copii, precum și la piața de 
alimente din cartierul H Martie.

La executarea lucrărilor de 
înfrumusețare a orașului și-au 
adus contribuția salariații de

la sera floricolă ; Constanța 
Dobre, Maria Ilușcț, Irina Ha
lea, Maria Doja, Elena Fogoraș, 
Olga Bucheș, Susana Preda și 
alții, care, împreună cu Jorj 
Popovici, șeful sectorului I.G.C. 
Petrila, au început plantările 
de flori în oraș. Pînă la 1 Mai 
a.c. colectivul amintit va scoa
le și planta în zonele verzi și 
parcurile orașului peste 200 000 
bucăți de flori din diferite spe
cii.

Lucrări de gospodărire și în
frumusețare au fost executate 
și In localitățile aparținătoare 
orașului Petrila — în Cimpa, 
Răscoala, Jieț. Moșiei si Taia 
undo cetățenii și-au aliniat gar
durile, au curățat grădinile, po
mii și au reparat drumurile 
comunale.

BĂNITĂ
Duminică, 19 martie, peste

130 de elevi de la școala gene-

rală din comuna Bănița s-au 
alăturat părinților lor pentru 
a-i ajuta ia lucrările gospodă
rești și de înfrumusețare orga
nizate de consiliul popular co
munal

însoțiți de tovarășul Constan
tin Văduva, directorul școlii și 
învățătorii Lidia Cătănici și Io
sif Wckony micii gospodari au 
adus de pe dealurile din apro
piere puieți dc brazi și de li
liac pe care i-au plantat în ju
rul școlii, în fața consiliului 
popular și căminului cultural. 
Aeordînd un prețios ajutor pă
rinților și celorlalți cetățeni din 
comună, prezenți la acțiunile 
gospodărești și de înfrumuseța
re, elevii școlii generale au 
muncit și la curățirea șanțuri
lor și a rigolelor pe o porțiune 
de circa 2 000 ml, în centrul 
comunei. Exemplul lor poate și 
trebuie urmat și de alte școli 
din localitățile municipiului 
nostru.

DE REPARAȚII DEVA
secția Paroșeni

cu sediul în Paroșeni

ANGAJEAZĂ
de urgență următoarele categorii de muncitori :

♦

♦

♦

lăcătuși mecanici

sudori electrici autogenî

strungari fier

Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la se
diul U.Z.R. Paroșeni, biroul personal, telefon 
Petroșani interior 6.

I • î •

Miniera

următoarele posturi

■ doi maiștri mineri
principali

■ un maistru miner
Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 

1972, ora 10, la sediul exploatării din Vulcan, 
str. Crividia, nr. 52.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. nr. 914/1968 și legea nr. 
12/1971.

Cererile de înscriere pentru concurs se vor 
depune la biroul personal pînă în data de 29 
martie a.c., ora 14.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14 de la biroul evidență-personal 
al întreprinderii.

sublini.nl
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Populară Congo
Solii poporului român, oaspeți 

ai orașului portuar Pointe Noire
(Urmare din pag. 1) 

de pe coasta atlantică a Afri
cii, constituind poarta maritimă 
atît a Republicii Populare Con
go. cit și a statelor continenta
le — Republica Africa Centra
lă, Ciad și Gabon,

Ritmul intens de dezvoltare 
economică a regiunii este pre
zentat pe larg oaspeților, în fa
ța unei mari machete. Preșe
dintele Marien N’ Gouabi su
bliniază cu acest prilej că por
tul. aflat pină nu demult sub 
controlul unor societăți străine, 
este astăzi proprietate a popo
rului congolez, ceea ce a avut

o înrîurirc binefăcătoare pen
tru dezvoltarea economiei în
tregii țări.

In continuare se vizitează o- 
rașul propriu-zis. pe străzile că
ruia s-au adunat zeci de mii de 
locuitori care aclamă pe con
ducătorii celor două țări. Din 
mașina deschisă, cei doi preșe
dinți răspund cu cordialitate 
îndelungatei și călduroasei ma
nifestații a populației.

Vizita la Pointe Noire se în
cheie cu un dejun oferit de au
toritățile locale în cinstea oa
speților. la Palatul foștilor com
batanți.

Urînd conducătorilor partidu

lui muncii din regiune, tuturor 
membrilor do partid, muncito
rilor, tuturor locuitorilor suc
cese tot mai mari in activita
tea lor, tovarășul Nicolac 
Ceaușcscu a toastat pentru prie
tenia dintre cele două partide 
și popoare.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cordială.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolao Ceaușcscu, tovarășa 
Elena Ceaușcscu. împreună cu 
comandantul Marien N’ Gouabi 
și Celine N’ Gouabi, cu celelal
te persoane oficiale române și 
congoleze s-au întors la Brazza
ville.

Vizita la întreprinderea textilă „Sotexco“
Luni dimineața, tovarășul Nicolac 

Ceaușescu $i tovarășa Elena 
Ceaușcscu, însoțiți de tovarășul M.i- 
rien N’Gouâbi și tovarășa Celine 
N’Gouâbi, au vizitat întreprinderea 
textilă „Sotcxco*1 (Societatea congo
leză de textile), situată în tinărul 
cartier industrial al capitalei con
goleze — Kinsoundi.

Oamenii muncii din acest nou și 
modern complex industrial au făcut 
conducătorilor de partid și de stat 
ai celor două țări o calda și entu
ziastă primire, caracteristică atmos
ferei generale in care se desfășoară 
'irita tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
în Republica Populară Congo.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări sosesc la uzină 
la ora 9,00. Membri ai gărzilor 
muncitorești — oameni ai muncii 
pregătiți să apere cu arma in mînă 
cuceririle poporului tongolez — pre
zintă onorul. Tinere textilistc, îm
brăcate în costume naționale, oferă 
oaspeților buchete de flori.

Directorul uzinei. Ekondy Akala, 
rostește calde cuvinte de bun ve
nit, exprimînd bucuria celor peste 
1300 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai întreprinderii de a-1 primi 
în mijlocul lor pe conducătorul 
partidului, al poporului din țara 
prietenă — România socialistă.

Prima întreprindere textila din 
Congo, inaugurată în anul 1969 și 
construită în cooperare cu specia
liștii din R. P. Chineză, este pre
zentată oaspeților în fața unei ma
chete de către directorul tehnic. Ber
nard M’Bemba.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu se 
interesează îndeaproape de activita

tea colectivului de aici, strîngc cu 
căldură miinile muncitorilor congo
lezi, care întrețin permanent o at
mosfera vie și însuflețită, scandînd 
lozinci în cinstea conducătorului 
partidului și statului nostru, a con
ducătorului partidului și statului 
congolcz pentru prietenia congolezo- 
româna. Vizita sc încheie in sa
lonul de onoare al întreprinderii, 
unde echipa artistică interpretează 
un cintec închinat oaspeților ro
mâni. prieteniei dintre cele doua 
popoare. _

Intîmpinat cu puternice și vii a- 
plauze de către cei prezenți, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolac Ceaușcscu, 
care a mulțumit conducerii între
prinderii, conducerii organizației de 
partid din uzina și tuturor mun
citorilor pentru sentimentele expri
mate la adresa clasei muncitoare și 
a României socialiste. Tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu a adresat colec
tivului uzinei, tuturor textiliștilor 
congolezi un salut călduros din 
partea textiliștilor români.

Arătînd că aceasta întreprindere 
modernă constituie o expresie a 
preocupării pentru industrializarea 
țării, pentru formarea unei econo-

Convorbiri la
Tovarășul Pierre N’Ze, membru 

al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Congolcz al Muncii, respon
sabil cu probleme organizatorice și 
de propagandă, a avut luni o con
vorbire cu tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunci al șefului secției inter
naționale a C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitca, membru supleant al

mii independente, socialiste, condu
cătorul partidului și statului nostru 
a spus: Intr-adevăr, clasa munci
toare constituie baza dezvoltării so
cialiste a oricărei țări. De aceea, 
dezvoltarea industriei și a clasei 
muncitoare în Republica Populară 
Congo constituie garanția sigura a 
dezvoltării independente și socialiste 
a țării.

Arătînd că munca în folosul pa
triei lor a textiliștilor de la 
întreprinderea „Sotcxco" i-a pro
dus o deosebită impresie, tovarășul 
Nicolac Ceaușcscu a felicitat pc tex- 
tiliști pentru realizările lor și le-a 
urat noi succese în dezvoltarea Re
publicii Populare Congo. Dorim să 
se dezvolte colaborarea între mun
citorii români și congolezi, între po
poarele și partidele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu și 
tovarășa Elena Ceaușcscu au sem
nat apoi în „Cartea de onoare" a 
întreprinderii.

In continuare, oaspeții au făcut 
un tur al orașului Brazzaville, pre
cum și o vizită la cataractele flu
viului Congo, unul din locurile na
turale cele mai pitorești din această 
țară.

C.C. al P.C.M.
C.C. al P.C.R., consilier la C.C. al 
P.C.R.

La convorbiri a participat Henry 
I.opcz, membru al C.C. al P.C.M., 
ministrul afacerilor externe.

Au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolcz al 
Muncii, dintre organizațiile de tine
ret și sindicale din cele două țări.

Plenara extraordinară a C.C. al P.C.M.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a avut luni după-amiază o întâl
nire cu membrii Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii — reuniți în ședință 
plenară extraordinară.

Au mai participat militanți 
ai partidului, conducători ai 
șindicatelor, Uniunii Revoluțio
nare a Femeilor Congoleze și 
organizației de tineret

Erau de față, ca invitați, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Brazzaville, alți membri 
al corpului diplomatic.

Intîmpinați cu puternice a- 
plauze, în prezidiu au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
socialiste România, și Marien 
N’ Gouabi, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte 
al Republicii Populare Congo, 
șef de stat, președinte al Con
siliului de Stat, precum și Ion 
Pățan. membru al C.C. al P.C.R. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior. Corneliu Mănes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și Pierre 
N’ Ze. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.M., și Ange 
Edouard Poungoui, membru al 
Biroului Politic al C.C. al

P.C.M.. ministrul finanțelor și 
bugetului.

Ședința a fost deschisă de 
Marien N’Gouâbi, care e mul
țumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru faptul că a 
răspuns invitației de a lua cu
vîntul în fața plenarei C.C. al 
P.C.M., subliniind importanța 
pe care o acordă Partidul Con
golez al Muncii, activității și 
experienței Partidului Comunist 
Român.

/X luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a 
fost salutat cu vii apaluze.

In numele partidului și po
porului congolez, comandantul 
Marien N’Gouâbi a dat o înal
tă apreciere expunerii secreta
rului general al Partidului Co
munist Român. El a subliniat 
că experiența și activita
tea Partidului Comunist Ro

mân în construirea socialis
mului confirmă că marxism-le- 
ninismul nu este o dogmă; în 
aplicarea lui trebuie să se țină 
seamă de realitățile specifice 
fiecărei țări. Satisfacția noastră 
de a cunoaște direct po
litica Partidului Comunist Ro
mân este cu atît mai mare, cu 
cît noi o prețuim, cu cit aceas
tă politică a fost înfățișată de 
glasul său cel mai autorizat.

■Ședința plenară a luat sfîrșit 
într-o atmosferă însuflețită, co
mandantul Marien N’Gouâbi 
scandînd : „Trăiască tovarășul 
Nicolae Ceaușescu!“ „Trăiască
Partidul Comunist Român !“
„Trăiască colaborarea congole-
zo-română !“ — urări reluate
într-o atmosferă de puternică 
însuflețire de toți participant 
la plenara C.C. al P.C.M.

întrevedere intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Marien N’Gouâbi
Luni, 20 martie, tovarășul Nicolac 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a avut o 
întrevedere cu tovarășul Marien 
N’Gouâbi, președintele C.C. al

Partidului Congolez al Muncii, pre
ședinte al Republicii Populare Con
go, șef de stat, președinte al Consi
liului de Star.

In cursul după-amiezii a avut loc 
o noua întrevedere între cei doi con
ducători de partid și de stat.

Răspunsul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. 1) 

fundamentale ale Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

împărtășind îngrijorarea ge
nerală pe care o suscită refu
zul persistent al guvernului sud- 
african și al regimului ilegal 
din Rhodesia de Sud de a re
nunța la politica lor de apar
theid și discriminare rasială, 
guvernul român nu întreține re
lații diplomatice, consulare, e- 
conotnicc sau de altă natură cu 
Republica Sud-Africană și Rho
desia de Sud, conformindu-se 
rezoluțiilor Adunării generale și 
Consiliului de Securitate.

In același timp. România sus
ține eforturile tinerelor state 
independente africane pentru 
lichidarea intr-un termen cit 
mai scurt a urmărilor exploa
tării coloniale și a subdezvol
tării. Relațiile de colaborare pe 
care România le desfășoară cu 
aceste state corespund pe de

plin intereselor noastre recipro
ce și constituie totodată o ex
presie a sprijinului și solidari
tății României față de aceste 
state, parte componentă a lup
tei generale antiimperialiste, 
pentru progres social și pace 
în lume.

Este o convingere fermă a 
guvernului român că întreaga 
comunitate internațională și in 
primul rind Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să acțione
ze energic pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și ne- 
ocolonialismului, pentru res
pectarea strictă a dreptului po
poarelor de a-și hotărî soarta 
in conformitate cu propriile lor

interese, pentru eliminarea po
liticii de apartheid și discrimi
nare rasială din viața socială.

In ceea ce-1 privește, guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia sprijină măsurile concrete 
recomandate în mesajul adoptat 
de către cea de-a XXVI-a sesi
une a Adunării generale a 
O.N.U. și iși exprimă convin
gerea că transpunerea lor inte
grală și neîntirziată în viață de 
către toate statele va constitui 
un nou pas pe calea lichidării 
vestigiilor colonialismului, a po
liticii de apartheid și a discri
minării rasiale și va contribui 
astfel la întărirea păcii și la 
progresul social al omenirii.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Redacția și administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii I.T, S3, telefon i 166a

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Sosirea la Berlin

a delegației
M. A. N

ÎNiiimuiiii

•j

condusă
de tovarășul 
Ștefan Voitec
Luni la , amiază, a sosit la 

Berlin delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R,. președintele Marii Adu
nări Naționale, care, la invita
ția Prezidiului Camerei Popu
lare a Republicii Democrate 
Germane, face o vizită de prie
tenie în această țară.

Pe aeroportul din capitala 
R.D. Germane, parlamentarii 
români au fost întîmpinați de 
Gerald Gotting, președintele 
Camerei Populare a R.D. Ger
mane, dc alte persoane oficiale. 
Au fost de față Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României la Ber
lin. membri ai ambasadei.

WASHINGTON 2<) — Cores
pondentul Agerpres, C. Alcxan- 
droaic, transmite ; Manca Mă- 
ncscu, președintele Consiliului 
Economic al Republicii Socia
liste România, a avut, luni du- 
păomhrză, o întrevedere cu 
William Rogers, secretarul De
partamentului dc Stat al Sta
telor Unite ale Amcrlcii.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de vederi asupra c- 
voluțici relațiilor bilaterale ro- 
mâno-amcricane, în special in 
domeniul legăturilor economice, 
comerciale, cooperării industri
ale, tehnico-științificc și cultu
rale.

Au fost, dc usemenca. abor
date unele probleme ale vieții 
internaționale, mai ales privind 
securitatea și cooperarea 
Europa.

întrevederea, care a avut 
la sediul Departamentului 
Stat, din Washington, s-a des
fășura! într-o atmosferă cordia
lă.

★

în

loc 
de

In aceeași zi, președintele 
Consiliului Economic, Manea

Congresul sindicatelor sovietice
MOSCOVA 20 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite i Luni dimineața, 
la Palatul Congreselor din 
Kremlin, au început lucrările 
Congresului al XV-lea al sindi
catelor sovietice.

Cei aproape 5 000 de delegați 
aflați în sală au primit cu aplau
ze apariția în prezidiu a lui 
Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Aleksandr Șelepin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, a altor con
ducători de partid și de stal so
vietici.

Tn prezidiu au luat loc, de 
asemenea, tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, conducătorul delegației 
sindicale române, precum și 
conducătorii celorlalte delegații 
sindicale din străinătate repre
zentanți ai organizațiilor sindi
cale internaționale invitate la 
Congres. In sală se aflau mem
brii delegației sindicatelor din 
România, invitați să ia parte 
la lucrări.

După deschiderea lucrărilor 
a luat cuvîntul Leonid Brejnev, 
care a rostit o amplă cuvîntare. 
El a anunțat că, apreciind ma
rile merite ale sindicatelor sovi
etice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a hotărît să le 
decerneze Ordinul ,Lenin".

A luat apoi cuvîntul Alek
sandr Șelepin, care a prezentat 
raportul de activitate a sindica
telor din U.R.S.S. de la Congre
sul al XIV-lea și pînă în pre
zent.

In ședința de după-amiază. a 
fost prezentat raportul de acti
vitate al Comisiei Centrale de 
Revizie.

Au începui apoi dezbaterile 
pe marginea celor două, rapoar
te.

Congresul al XV-lea al sindi
catelor sovietice a fost salutat 
de Pierre-Jean Gensous, secre
tar general al F.S.M.

Invenții românești medaliate 
la Salonul international 

de la Bruxelles
Mâncscu, a purtat convorbiri 
cu secretarul Departamentului 
dc Finanțe al Statelor Unite, 
John Connally. în cadrul că
rora au fost examinate stadiul 
actual al relațiilor romflno-a- 
mcricane și posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea aces
tora In avantajul 
ambelor părți.

După convorbiri, 
nally l-a reținut pc 
ncscu la dejun.

reciproc al

John Con-, 
Manca Mă-

BRUXELLES 20 (Agerpres). 
— In perioada 10—19 mar
tie a.c., la Bruxelles a avut 
loc a 21-a edific a Salonului 
international de invenții și 
produse noi, manifestare la 
care au participat și un nu
măr de Întreprinderi româ
nești.

Isce Pelrom a obținut 4 
medalii de aur și una de ar-

pint (vermeil), acordată de “ 
primarul orașului Bruxelles. TI 
Isce Indimport și Isce Meta- ~ 
ro li s-au acordat cite 2 me- Fl 
dalii de aur și una de argint “ 
(vermeil). Organizatorii Salo- H 
nulul international au adre- 
sat felicitări pentru standul jj 
românesc și cu privire la ni- 
velul tehnic și superior al in- |J 
venfiilor prezentate. »

REPUBLICA A- 
RABA EGIPT: La 
2 martie a fost des
chis la Cairo, 
Internațional,
la cea de a V-n edi
ție. La actuala ediție 
participă 33 
printre care 
mânia, care 
prezentată 
expoziție generală dc 
mărfuri pe o supra
față dc aproximativ 
800 m2.

In foto : 
parțială a pavilionu
lui românesc din ca
drul Tîrgului Inter
național de la Cairo.

este re-
printr-o

@ Agenția TASS anunță că, luni, 
sosit la Pekin șeful delegației gu-

Presa și posturile de radiotclevi- 
ziunc din Caracas au redat pe larg 
convorbirile avute cu savantul ro
mân.

a ___  ... ____  ... __ o.. _ o
vernamcntale sovietice la convorbi
rile dintre Uniunea Sovietică și 
R. P. Chineză, Leonid Iliciov. Pc 
aeroport, el a fost întîmpinat dc 
Han Nien-lun, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, șeful delega
ției R. P. Chineze la convorbirile 
sovieto-chinezc, și de alte persoane 
oficiale

® Ministrul de externe al R. F. 
a Germaniei, Waller Scheel, a a- 
viii, la Monastir, o întrevedere cu 
omologul său tunisian, Mohamed 
Moșmondi, la care a fost evocată 
situația din zona Mediteranei — 
informează agenția tunisiană de pre
să. Intîlnirea celor doi miniștri de 
externe a avut loc înainte de parti
ciparea lui W. Scheel la reuniunea 
miniștrilor de externe și ai econo
miei a fărilor membre ale „Pieței 
comune".

Walter Scheel va face o nouă vi
zită oficială în Tunisia, pentru a 
continua convorbirile — informează 
agenția T.A.P

® Sub președinția lui Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, la Brioni a avut loc 
o ședință a Consiliului pentru 
problemele apărării naționale 
al Prezidiului R.S.F.I. Au fost 
examinate probleme actuale ale 
situației internaționale și influ
ența lor asupra situației politi- 
co-militare și a securității Iu
goslaviei, unele probleme pri
vind aplicarea planurilor adop
tate în domeniul pregătirilor de 
apărare a țării și probleme pri
vind organizarea și activitatea 
consiliului — se arată în comu
nicatul difuzat de agenția Ta- 
niug.

VIETNAM
® Mesajul adresat de președintele Prezidiu

lui C.C. al F.N.E. populației și luptătorilor 
din Vietnamul de sud

® O declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam 
în legătură cu noi acte de agresiune america- 
no-saigoneze împotriva Cambodgiei

0 Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde la Caracas, la invitația 
Crucii Roșii vcnczuelcnc, prof. dr. 
Ana Aslan a ținut o conferință de 
presă, în cadrul căreia a prezentat 
realizările Institutului de geriatrie 
din București și preocupările actuale 
ale oamenilor dc știință români în 
acest domeniu.

C KINSHASSA 20 (Ager
pres). — In capitala Repu
blicii Zair a avut loc o gală 
a filmului românesc cu pri
lejul închiderii expoziției 
„Imagini din România''. Au 
asistat ministrul funcțiunii 
publice Ntita Tshisambo, re
prezentantul ministrului cul
turii. șefii misiunilor diplo
matice din Kinshasa, un nu
meros public. A fost, de ase
menea, prezent ambasado
rul R.S. România, Alexandru. 
Tujon.

VIETNAMUL DE SUD 20 
(Agerpres). — Președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de Sud, Nguyen Huu Tho, 
a adresat un mesaj populației 
și luptătorilor din Vietnamul de 
sud, cu prilejul Zilei naționale 
de luptă împotriva imperialis
mului american — informează 
agenția „Eliberarea". După ce 
amintește glorioasele tradiții de 
luptă ale poporului vietnamez și 
trece în revistă succesele recen
te ale forțelor patriotice în lup
ta de eliberare națională, me
sajul urează mișcării populare 
de eliberare națională din Viet
namul de sud să alunge din 
țară pe agresorii americani și 
să răstoarne regimul-marionetâ 
al lui Nguyen Van Thieu — 
principalul promotor al politicii 
de „vietnamizare" a războiului, 
instrument al eforturilor ncoco- 
lonialiste ale cercurilor agre
soare din S.U.A., piedicii în 
calea restaurării păcii și solu
ționării neîntîrziate a cerințelor 
populației din Vietnamul de 
sud pentru o viață mai bună și 
asigurarea libertăților demo
cratice. Sarcina imediată a lup
tătorilor F.N.E. și a întregii 
populații din Vietnamul de sud 
— subliniază mesajul — este 
să-și intensifice lupta pentru 
a obliga pe agresorii americani 
să pună capăt politici de „viet
namizare" a războiului, tuturor 
acțiunilor lor militare în Viet
namul de sud, să stabilească un

termen final pentru retragerea 
neîntirziată, necondiționată și 
deplină a tuturor forțelor arma
te, consilierilor. personalului 
militar, armamentului și tehni
cii de luptă a S.U.A. și a altor 
țări satelite din Vietnamul d<j 
sud. lichidarea bazelor militare 
ale S.U.A. în această țară Și de
misia dictatorului militar 
Nguyen Van Thieu. Administra
ția de la Saigon trebuie să pu
nă capăt politicii sale de război, 
să desființeze mașina represivă 
și programul de „pacificare11, să 
lichideze lagărele de concentra
re, să elibereze pe deținuții po
litici, să asigure poporului li
bertăți democratice, pentru a 
netezi astfel calea încheierii 
războiului, restaurării păcii Și 
drepturilor sacre ale poporului 
vietnamez,

★
HANOI 20 (Agerpres). — In 

legătură cu pătrunderea pe teri
toriul cambodgian a noi unități 
militare ale regimului de la 
Saigon, care se bucură de spriji
nul aviației S.U.A., purtătorul 
de cuvînt al M.A.E. al R.D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care condamnă Sta
tele Unite și marionetele lor de 
la Saigon pentru activizarea răz
boiului de agresiune in Cam- 
bodgia.

Guvernul R.D. Vietnam — su
bliniază declarația — cere gu
vernului rmerican să pună ca
păt oricărui amestec în treburi
le interne ale Cambodgiei.

Poporul roman a manifestat o 
înțelegere deplină față de aspi
rațiile poporului zairez care a 
scuturat jugul colonial, spre dez
voltare ele sine stătătoare și pro
gres, urmărind cu sentimente de 
solidaritate eforturile pe care le 
depune tinărul stat, pentru con
solidarea independenței politice, 
pentru construirea unei baze eco
nomice corespunzătoare. Pe pla
nul raporturilor de stat, acest 
sprijin și-a găsit concretizarea în 
recunoașterea, încă de la început, 
a noului stat independent (I960), 
creîndu-se] apoi cadrul adecvat 
dezvoltării legăturilor de priete
nie și colaborare prin stabilirea 
de relații diplomatice la rang de 
ambasadă (in 1966).

Consecventă politicii de opo
ziție față de de orice ingerință 
din afară, de condamnare vehe
mentă a oricăror acte de forță 
}i atentate ale imperialismului la 
adresa independenței și integrită
ții teritoriale, Romania a con
damnat cu hotărîre intervenția 
mercenarilor străini în afacerile 
interne ale Zairului.

Relațiile de prietenie fi colabo
rare româno-zairiene s-au conso
lidat datorită multiplicării contac
telor directe dintre factorii de 
răspundere din România și Zair, 
de cea mai mare însemnătate fi
ind, în acest sens, contactele des
fășurate la cel mai înalt nivel 
între șefii de state. Vizita in 
România in vara anului 1970 a 
președintelui Republicii Zair, ge
neralul Mobutu Șese, convorbi
rile avute cu acest prilej au re
liefat încă o dată, utilitatea con
tactelor dintre conducătorii de 
stat, pentru ădincirea colaborării 
între țări și popoare. Tratativele

și discuțiile purtate au scos în e- 
vidență identitatea sau convergen
ța de păreri a părților, asupra 
principalelor probleme internațio
nale, adeziunea totală față de 
respectarea principiilor suverani
tății și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc, principii ale dreptu
lui internațional care sini situate 
la baza raporturilor româno-zai- 
riene și care trebuie să guverne
ze relațiile dintre toate statele. 
Pe plan bilateral, după o exami
nare aprofundată a raporturilor 
economice, cultural-științifice au 
fost desprinse condițiile favorabile 
existente pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale echilibra
te și pentru realizarea unei co
operări economice reciproc avan
tajoase, convenindu-se asupra u- 
nor acțiuni concrete în acest sens. 
In traducerea în viață a hotari- 
rilor adoptate și la întărirea re
lațiilor bilaterale, pe multiple 
planuri, o contribuție de seamă 
o au și vizitele reciproce la ni
velul miniștrilor de externe în 
timpul cărora s-au semnal impor
tante instrumente de colaborare 
și cooperare. De asemenea, în 
luna mai 1971. Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a vizitat Kinshasa, in frun
tea unei delegații guvernamentale.

Interesul pentru dezvoltarea re
lațiilor, manifestat de ambele 
părți, este jalonat de numărul 
important de instrumente juridi
ce menite să ofere cadrul nece
sar cooperării. Printre acestea se 
află Acordul comercial (semnat 
in 1967); Acordul de cooperare 
economică și tehnică, in baza că
ruia au fost inițiate acțiuni in

domeniul geologic, minier, fores
tier, agricol; Acordul de coope
rare culturală. In februarie 1971, 
a avut loc la București prima se
siune a Comisiei mixte româno- 
zaireze care a analizat modalită
țile de înfăptuire a colaborării 
și 'posibilitățile de extindere a 
acesteia. In același an, la Kinsha
sa, s-a deschis o sucursală a în
treprinderii de comerț exterior 
„Auto-Tractor" pentru comercia
lizarea autovehiculelor românești, 
autocamioane, mașini de teren, 
tractoare.

România acordă un sprijin in 
formarea de cadre de specialiști 
zairieni, la Universitatea din 
Kinshasa predau profesori din 
București, iar in instituțiile su
perioare de învățămint românești 
studiază mai mulți tineri din 
Zair. La realizarea unei mai bune 
cunoașteri reciproce și în strînge- 
rea legăturilor de prietenie din
tre poporul român și zairez au 
contribuit schimburile de valori 
culturale. Atît la Kinshasa, cît și 
la București au fost organizate 
gale de filme, expoziții de artă.

l'izita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la Kinshasa — cea 
de-a patra etapă pe continentul 
african, — convorbirile care vor 
avea loc la cel mai înalt nivel 
vor permite găsirea de noi căi și 
posibilități de a largi și mai mult 
colaborarea și cooperarea româno- 
zairiană a cărei extindere cores
punde intereselor celor două po
poare și, in același timp, slujește 
cauza colaborării și destinderii 
internaționale.

interviu al secretarului general 
al Partidului progresist 

al oamenilor muncii din Cipru
NICOSIA 20 (A*gerpres). — 

Ezekias Papaioannou, secretar 
general al Partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), a subliniat intr-un 
interviu acordat corespondentu
lui agenției M.T.I. că președin
tele Makarios reprezintă un ob
stacol în calea planurilor urzi
te de cercuri ale N.A.T.O., toc
mai pentru că dorește ca țara 
să nu fie o bază militară de 
atac, ci o punte de legătură a 
păcii și prieteniei între popoa
rele acestei regiuni. Papaioan
nou și-a exprimat părerea că

există posibilități pentru relua
rea convorbirilor dintre comu
nitățile greacă și turcă, așa cum 
a propus secretarul general al 
O.N.U.

In încheiere, Ezekias Papa
ioannou a declarat< Dacă Ci
prul va reuși să scape de a- 
menințarea din afară, de pre
siuni. atunci există toate posi
bilitățile pentru o asemenea re
glementare. Dar atîta timp cîi 
există presiunile, poporul cipri
ot trebuie să ia o atitudine ho
tă rîtă în apărarea independen
tei sale naționale.

Evacuarea trupelor britanice 
de la baza aeriană

din nord-estul
TANANARIVE 20 (Agerpres). 

— Un comunicat dat publicită
ții simultan la Tananarive și 
Londra, anunță că au început 
evacuările trupelor britanice de 
la baza aeriană situată pe coas
ta de nord-vest a insulei Mada
gascar. Guvernul Republicii 
Malgașe a cerut guvernului bri
tanic sâ-și evacueze trupele de 
Ia această bază încă din Iunie 
anul trecut, dar holârîvea a fost 
amînată de britanici pe motiv

Madagascarului
că o asemenea măsură trebuia 
pregătită.

Instalată în 1966, a doua zi 
după declarația unilaterală de 
independență a regimului lan 
Smith — relatează France Pres- 
se — această bază a fost folosi
tă. de fapt, pentru survolarea 
teritoriilor mior state africana 
vecine .șl nu pentru a impune 
aplicarea boicotului asupra 
Rhodesîei,
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