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O necesitate obiectivă:

Lichidarea imobilizărilor
de valori materiale

Necesitatea obiectivă pe care 
se bazează administrarea judi
cioasă a stocurilor materiale în 
întreprinderi și a căror sursă 
de acoperire o constituie banii 
poporului este aceea de a rea
liza un volum cît mai mare dc 
producție cu fonduri materiale 
cît mai reduse. Pentru a pu
tea răspunde cerințelor unui 
astfel de deziderat, stabilirea 
stocurilor de materiale se ba
zează pe o dimensionare rațio
nală a acestora în funcție de 
nevoile normate de consum, dc 
specificul și de ritmicitatea pro
ducției, de posibilitățile de 
transport și aprovizionare etc.

Realizarea planurilor econo
mice aprobate unităților econo
mice din municipiul Petroșani, 
în paralel cu întărirea princi- 
oiului gestiunii economice, pre
supune atît asigurarea stocuri
lor de valori materiale necesa
re. cît și o gospodărire raționa
lă economicoasă, a acestor 
stocuri.

Colectivele de muncă din în
treprinderi stabilesc stocuri ma
teriale reale, se preocupă de fo
losirea lor eficientă, de identi
ficarea stocurilor neutilizabile 
pentru atragerea lor în circui
tul economic, acțiuni ce conduc 
la mărirea vitezei de rotație a 
fondurilor de producție. In 
practică întîlnim stocuri de va
lori materiale care, dintr-o cau
ză sau alta, nu sînt utilizate la 
timp sau de loc în procesul de 
producție și care influențează 
negativ rezultatele economico- 
financiare ale unităților econo
mice. Astfel, mai persistă situ
ația cu totul nejustificatâ ca, 
I.- procesul de aprovizionare, să 
nu se determine exact cantită
țile de materiale necesare pro
ducției. Așa este cazul la Cen
trala Cărbunelui Petroșani ca
re. pe anul 1971. în planul de 
aprovizionare e cuprins stocuri 
de valori superioare cu peste 
50 milioane lei față de preve
derile planului prețului de cost, 
iar I.I.L. Petroșani s-a aprovi
zionat cu 5010 kg. grafit con
centrat, cu cca. 3000 kg tablă 
galvanizată de 0.5 mm, cu co
sitor pur. etc., fără ca aceste 
materiale să se folosească in 
producție pină în prezent. Alte
ori. unitățile economice se apro
vizionează cu materiale și nu 
execută sortimentele prevăzute 
In plan, astfel materialele ră-
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mînind în stoc. In această di
recție. exemplificăm la I.I.L. 
Petroșani cazul celor 500 garni
turi camere combinate „Sinaia", 
contractate cu comerțul de stat, 
care în anul trecut nu s-au exe
cutat, rămînind in stoc materia
le ca: 3311 mp furnir rrahon,
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bunelui Petroșani, I.I.L. Petro
șani, O.C.L.' Industria] Petro
șani. In cadrul acestor imobili
zări există și stocuri fără miș
care și dc prisos de materiale, 
producție neterminată, piese de 
schimb în valoare de peste 1500 
mii lei, din care Centrala căr
bunelui 1263 mii lei, precum și 
mărfuri cu vechime și defecte 
la O.C.L. Industrial, oare osci
lează în jur de 1000 mii lei, 
ponderea fiind deținută de te
levizoare. aparate de radio, car
ton asfaltat, confecții și stofe 
etc. Fenomenele negative ară
tate au generat credite restan
te, credite anormale din depăși
rea limitelor de creditare, plăți 
restante pentru care s-a calculat 
și plătit dobînzi penalizatoare. 
Pentru lichidarea imobilizărilor 
de fonduri și prevenirea formă
rii lor, lunar organele bancare, 
împreună cu conducerile tehni- 
co-administrative ale întreprin
derilor, au analizat cauzele și 
au stabilit măsuri corespunză
toare de îmbunătățire a situați
ilor financiare. De asemenea, 
s-au dat dispoziții obligatorii 
pentru lichidarea imobilizărilor, 
măsuri ce au condus la obține
rea de rezultate promițătoare
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790 buc. broaște tip cu bare, 
1 916 clame oglinzi, 1 985 kg. 
ulei rece etc.

Aceste situații, împreună cu 
altele, generează stocuri supra- 
normative, stocuri care, de cele 
mai multe ori, sînt consecința 
unor aprovizionări neconforme 
cu realitatea peste nevoile pro
ducției. Bunăoară pe baza bi
lanțurilor contabile încheiate 
pe data de 29 februarie a.c. la 
întreprinderile industriale, pres
tatoare de servicii și la organi
zațiile comerciale din munici
piul Petroșani, imobilizările fi
nanciare în mijloacele circulan
te supuse normării se ridică la* 
suma de peste 31 milioane lei, 
din care o pondere însemnată, 
în ordine, dețin Centrala căi-

A

In preajma Conferinței 
pe țară a inginerilor

și tehnicienilor
Așa cum s-a relatat recent în pre

să, plenara Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor din 14 
martie a. c. a hotărît convocarea 
Conferinței pe țară a inginerilor și 
tehnicienilor pentru a doua jumă
tate a lunii mai.

In vederea acestui eveniment au 
loc în întreaga țară acțiuni premer
gătoare. Consiliul municipal al sin
dicatelor Petroșani, a convocat vi
neri 24 martie, președinții comite
telor sindicatelor din unitățile eco
nomice, din instituțiile de cercetare 
și proiectare și învățămînt tehnic 
superior, responsabilii comisiilor in
ginerilor și tehnicienilor din unită
țile respective și membrii comisiei 
inginerilor și tehnicienilor pentru 
Consiliul municipal al sindicatelor.

Pariicipanților li s-au adus la cu
noștință indicațiile Consiliului Cen
tral al U.G5.R. și ale C.N.I.T. in

vederea pregătirii adunărilor și con
ferințelor din fiecare întreprindere 
și instituție care urmează să dezba
tă sarcinile reieșite din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința națională a cadrelor de 
conducere din întreprinderi indus? 
triale și centrale industriale și con
strucții. ca și din rezoluția adoptată 
dc către conferință.

Conferințele și adunările vor sta
bili planuri de măsuri și acțiuni 
concrete, pentru organizarea și des
fășurarea în cele mai bune condi- 
țiuni a procesului de producție, a- 
sigurarea îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 1972. 
Tot cu acest prilej se vor alege de
legați pentru conferința județeană 
a inginerilor și tehnicienilor, ce va 
avea loc în a doua jumătate a 
lunii aprilie.
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Activitatea la locul dc mun că al strungarului Mihai Bartha 
de la E. M. Petrila e unanim apreciată de cei ce il cunosc.

Iată-1 în clișeul nostru in exercițiul funcțiunii.

tu planul pe primul irimesiiu împlinii
U. U. M. PETROȘANI

Colectivul harnic al Uzinei dc utilaj minier Petroșani 
și-a încheiat planul de producție valoric pe primul trimes
tru al anului. Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei 
și-au propus ca pînă la sfîrșitul trimestrului să realizeze o 
depășire a planului cu 10 la sută. Pirghiile de bază în ob
ținerea succesului au fost creșterea productivității muncii 
și a indicelui de folosire a mașinilor și utilajelor. Acest 
din urmă important indice a crescut la 80 la sută (plani
ficat 76 la sută).

Rezultatul s-a obținut prin contribuția deosebită a sec
țiilor dc bază : turnătorie, construcții metalice, mecanică 
și fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan

U.U.M. Petroșani fiind o întreprindere aflată in lăr
gire, îi este caracteristic și semnificativ faptul că producția 
ultimei luni a trimestrului se situează la un nivel dublu 
față de cea a aceleiași luni a anului trecut.

„E frumoasă și bărbătească
această meserie de 
de aia ne place“

„Mihoi Bucos este fiu de mi
ner, născut în orașul Timișoa
ra. A îndrăgit de mic meseria 
tatălui. Mai întii a lucrat ca va
gonetar, apoi s-a calificat mi
ner. Dind dovadă de pricepe
re Bucos a fost promovat in 
funcția de șef de brigadă. Rea
lizează în medie un salar de 
4500 de lei".

Sint cuvintele și portretul ca
re apar in paginile broșurii „Mi
nerii Văii Jiului" sub titlul „Oa
meni cu care ne mindrim".

★

Așa-mi spune că a început 
totul : „Am venit, după arma
tă, la tata pentru o lună-două 
să-mi cumpăr haine, să mă în
țolesc puțin, dar o fată lupe- 
neoncă m-a oprit".

De atunci sînt patrusprezece 
ani, iar minerul Lupeniului a 
rămas împreună cu alți mun

citori ai blocului 0 - din care 
s-a născut exploatarea minie
ră Bărbăteni - să dea viață 
noii mine a acestor meleaguri. 
Lupeneanca aceea i-a făcut și 
crescut in tot acest timp 3 co
pii, unul moi frumos ca altul. 
„Ea mă ajută ca atunci cînd 
o să termin mineritu* ăsta să 
am trei'ș'cinci de ani de sub
teran. Dacă-i bucătăreasa bu
nă, apoi treaba merge..."

Faptele acestui miner dove
desc că s-a luptat întotdeau
na cu greul, că a deschis po
tecile subterane, kilometri de
galerii, le-a săpat metru cu
metru. Mă gindesc fără voie 
la volumul, care l-a dat : un 
munte pe care lumea n-ar cre
de că un om îl poate mișca 
dintr-un loc in altul. „Faceți dv. 
socoteala cît vine cite 50 ml

în fiecare lună in toți acești 
ani I"

Ochii migdalați, cu pleoapa 
de deasupra îngroșată, umbriți 
de sprincenele arcuite lucesc 
viu, oglindă a gîndurilor fru
moase, curate, izvorite sub pă-

A. HOFFMAN
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Președintele Consiliului de 
•Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele Republicii Zambia 
Kenneth David Kaunda, au 
semnat, la Palatul de Stat — în 
salonul oficial în care s-au des
fășurat convorbirile româno- 
zambiene la nivel înalt —, de
clarația comună, document ca
re sintetizează rezultatele vizi
tei de patru zile a șefului sta
tului român în Zambia.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu șl 
doamna Betty Kaunda.

An fost prezenți — din par-

tea română. Ion Pâțan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu. mi
nistru] afacerilor externe, Bu
jor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Aurel 
Ardeleanu. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Zambia și alic persoa
ne oficiale.

— din pnrtej zarnbiană : Mn- 
inza M. Chona. vicepreședinte 
al Republicii Zambia. Reuben 
C. Kamanga. ministrul dezvol
tării rurale. Elijah H K. Mu- 
dendu ministrul afacerilor ex

terne, John Mwunukuiwe, mi
nistrul finanțelor, Lewis Chan- 
gufu, ministrul afacerilor inter
ne. Humphrey Mulemba. minis
trul minelor șl dezvoltării mi
neritului A. J. Soko. ministru) 
comerțului și industriei. Aaron 
M. Milner secretar general al 
guvernului. P J, Firmlno Lu
saka. ambasadorul Republicii 
Zambia în Republic.) Socialistă 
România, precum și alta oficia
lități zambiene

După semnare cei do- con
ducători de stat și-au strîns 
mîinlle cu căldură, s-au țnibră- 
1 !«nt

Declarația
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a* efectuat o vi
zită oficială în Republica 
Zambia, la invitația preșe
dintelui Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda 
intre 23—27 martie 1972.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, și per
sonalitățile care l-au însoțit au 
vizitat diferite obiective și lo
calități. printre care Copper- 
Bclt și Livingstone, bucurîndu- 
se peste tot dc o primire căldu
roasă. expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie nutrite de 
poporul zambian față de popo
rul român. De asemenea, pre

comună româno-zambiană
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
avut prilejul să înlîlnească ce
tățeni români, care, alături de 
specialiștii zambicni, desfășoară 
o activitate rodnică pentru rea
lizarea unor importante obiec
tive social-economice în Zam
bia.

Dind o înaltă apreciere con
tribuției personale a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, la dezvolta
rea relațiilor româno-zambiene, 
activității neobosite și fructuoa
se pe care o desfășoară pe plan 
internațional. în slujba păcii și 
înțelegerii în lume. Consiliul 
Municipiului Lusaka i-a confe
rit titlul de cetățean liber al 
orașului.

Președintele ConsilRilui dc 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. o a- 
vut convorbiri eu președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
Kaunda. la care au participat t 
— din partea română. Ion Pă- 
țan. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al 
Comerțului Exterior. Corneliu 
Mănescu ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei. Aurel Ardeleanu. am
basadorul Reonbliclt Socialiste 
România în Republica Zambia. 
Gheorghe Oprea. consilier al 
Dreședintelui Consiliului de 
Stat. Ștefan Andrei, consilier al
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Plecarea spre Tanzania
.Vizita președintelui 

Ceaușescu în Zambia a fost 
minunată — a declarat preșe
dintele Kaunda, la aeroport, re
prezentanților presei, radioului 
și televiziunii zambiene, precum 
și corespondenților străini a- 
creditați la Lusaka. Acum, a 
spus în continuare președintele 
Kaunda. ar trebui să spun doar 
că cele două guverne vor face 
tot ce le stă în putință pentru 
a înfăptui conținutul acorduri
lor și protocolurilor semnate11.

Invitat dc șeful statului zam
bian să facă o scurtă declarație, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a transmis încă, o dată cele 
mai bune urări de rămas bun 
președintelui Kaunda, doamnei 
Kaunda. membrilor guvernului 
zambian și locuitorilor orașului 
Lusaka, al cărui cetățean liber 
este. Rclevînd -hotârîrca comună 
de a acționa- pentru traducerea

în viață a tuturor acordurilor 
stabilite, președintele Nicolae 
Ceaușescu, a urat poporului 
zambian cele mai mari succese 
în dezvoltarea sa economică și 
socială în întărirea independen
ței și suveranității, multă pro
speritate și pace. Adresîndu-sc 
președintelui Kaunda. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus t îmi 
exprim convingerea că ne vom 
vedea mai des și vă așteptăm 
cît mai curînd în România, pe 
dvs. și doamna Kaunda.

După întîlnirea cu ziariștii, a 
avut loc ceremonia oficială de 
rămas bun.

Aeroportul este împodobit cu 
drapelele dc stat ale României 
și Zambiei și cu portretele ce
lor doi președinți. Numeroși 
locuitori ai capitalei aclamă și 
ovaționează to_t timpul. Se scan
dează „Ceaușescu—Ceaușescu15.

O unitate de gardă prezintă 
onorul.

Se intonează imnurile națio
nale ale României Și Zambiei.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, trece 
apoi în revistă garda dc onoa
re.

In timpul ceremoniei s-au tras 
21 de salve de artilerie.

Intr-o atmosferă vie, însufleți
tă, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și Ion Pățan. 
Corneliu Mănescu și Bujor Al
mășan își iau rămas bun de la 
vicepreședintele Republicii 
Zambia Maînza Chona. cu so
ția, ministrul afacerilor externe, 
Elijah H Mudenda, co^in^n- 
ții armatei zambiene. forțelor ae
riene și poliției — K. Chinkvli, 
W. Zuze și Cheia, de la alte
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IN ZIARUL NOSTRU DE MIERCURI
• veți putea citi:

— Reportaje și informații din 
țară la rubrica „România socialistă 
în imagini și fapte";

— Instantaneu mineresc;
— O analiză cuprinzătoare des

pre rolul organizațiilor U.T.C. în e- 
ducarea elevilor din școlile munici
piului;

— Rubricile „Informații utilita
re", „Din sălile de judecată", „Alb- 
negru‘s;

— Ziarul va publica o pagină ] 
specială în care va aborda probleme J 
din domeniul securității și protec- ■ 
ției muncii în subteran;

— Ultimele secvențe din seria- ■ 
Iul „Cînd automobilul nu se mulțu- i 
mește să fie util".

In ziar veți putea de asemenea 1 
urmări cele mai proaspete știri din ■ 
viața politică internă și internațio- ! 
nală. ■

FESTIVALUL Șl CONCURSUL DE MUZICA UȘOARA

„CBNTECVL ADÎNCULUI“
A treia și

■ Duminică dimineața a începui 
I și ultima zi a Festivalului fi 
- concursului ele muzică ușoară 
| „Cîntecul adîncului". In sală, un 
« public generos și sensibil, așlep- 
I tind surprizele rezervate de SO- 
J Ușii. Dincolo, în culise, ei, con-
■ curenții ultimei zile care, în a- 
I cest scurt timp, s-au cunoscut, au 
' legat prietenii, au format un mic 
I univers clădit pe idealuri și sco- 
* puri comune. Și, la această atmos- 
I feră de simpatie reciprocă, a con- 
« tribuit excelenta inițiativă a gaz- 
I delor care au avut fericita idee să 
J organizeze sîmbătă seara un ori-

Iginal și plin de farmec „Bal al 
festivalului" la care mulți soliști, 

J din diferite locuri, și-au făcut cit- 
I noscute, borș concurs, noi ta- 
" lente...
| Ziua a treia a oferii puldicu- 
' lui un spectacol muzical variat 
I și de bună calitate. Pe scena do- 
• minată de emblema Festivalului- 
I concurs (creație delicată și foar- 
J le sugestivă a artistului plastic 
Ilosif Tellmann) s-au succedai ul

timii concurenți.
| Primul a fost GHEORGHl
• ȘTIR, reprezenlînd Casa de cui- 
. tură din Petroșani, care a in- 
I terprctai cu mai multă sensibi- 
' litate prima piesă, „Am intilnit 
I o lată" de Val. Munteanu, solis- 
a tutui jiindu-i necesar mai mult 
* control în dozarea efectelor sce- 
| nice. NICOLAE ȘUȘMAN, de la 
» Casa de cultură din Orăștie, a 
I cintat două melodii ale compo- 
, zitorului Mihai Constantinescu, 
■ din care n-a reieșit tocmai perso- 
* nulitatea lui, fiind prea mult 
I subjugat modelelor cunoscute.

I 
ultima zi... i
RODICA GIOS. LV, ,olis,ă a C.i- I 
sei de cultură din Petroșani, s-a » 
remarcat prin calitățile sale vo- | 
cale, promițătoare, evidente mai > 
ales în „Țărăncuță, țărăncuță" de I 
Ion Vasilescu. Dezinvoltă și cu ’ 
mișcări elegante a lăsat o bună | 
impresie. A urmat solista IU LI A ' 
DANILA, de la clubul sindica- j 
telor din Aninoasa, cu reale po- I 
sibilități interpretative, dar de ce ' 
atila fidelitate pentru soliștii care | 
au lansat melodiile ț lntr-un con- <. 
cwrs, solistul trebuie să iese de I 
sub astfel de tutele, pe scenă a- * 
ducind doar sensibilitatea, perso- | 
nulitatea sa. Concurenta de la A- I 
ninoasa va avea în acest fel un J 
frumos viitor dacă va fi ajutată | 
mai eficient și dc orchestră. * 

Casa de cultură din Baia Marc I 
a adus în concurs, în ziua a treia. » 
pe STEL1ANA TOMO2EI, cu I 
disponibilități vocale dar atentă, ’ 
exagerat de atentă la acompania- i 
meniul pianului. Astfel, s-a în- I 
lîmplat că am ascultat melodii J 
cuminți și foarte corect cin tale, | 
dar neconvingătoare prin aiitu- ' 
dinea concurentei și în vădită | 
contradicție cu prea multele ci « 
rezeri e ori lipsa de personalitate. I 
VIOREL FAUR, de la Casa de 1 
cultură din Tlrgovifte, a plăcut ■ 
prin dezinvoltura sa. ZOE TI - I 
DORAN, de la clubul sindica- â 
telor din Deva, a vădit calități. J 
dar care trebuie cultivate cu mai > 
multă îngrijire pentru că in in- ’ 
terpretare să fie ea și nu altei- J 
ncv.t. Penultimul concurent al zi- |

T. SPATARU j

(Continuare în pag. a 3-a) '

Festivitatea
de premiere

Cu fiecare zi care a trecut, ten
siunea și emoțiile participanților la 
concurs s-att amplificat. Duminică 
după-ainiază, juriu! și-a început lu
crările de selecție pentru desemna
rea laureaților ediției I a Festivalu
lui d? muzică ușoară „Cîntccul a- 
dincolui**, Petroșani 1972 Către 
seară, frămîntarilc au atins propor
ții înalte : ceva „transpirase". Dar, 
cum se știe, zvonurile sînt zvo
nuri, nu prezintă prea multă ga
ranție. In așteptarea rezultatelor, 
soliștii au mers la meciul dc fotbal, 
apoi au străbătut orașul.

Fericit (le succes, Ion Ardelca- 
nu va aprinde .Lampa mineru
lui" I tocmai la Bnia-Marc. 
Dar tot printre mineri...

După ora 20 a început concertul 
laureaților in âccfttă stare de spi
rit, întrutotul caracteristică acestui 
gen dc manifestări. Spectatorii au 
umplut sala mare a Casei dc cul-

(Conttiiuare in pag a 3-a)

Nicolae Cărăgin, Reși(a, ..Lam
pa minerului" 11 „...voi veni in 
Valea Jiului..."

„Lampa minerului" III a ră
mas acasă. Rodica Giosan,

i 
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i 
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i 
i 
i 
i
i 
i 
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GUST AMAR
Amabil, dar și cu acel aer de mare importanță, 

m-a servit cu o țigară și m-a întrebat dacă nu doresc o 
cafea. M-a chestionat doar așa, deoarece fără să mai ascul
te răspunsul meu a și chemat secretara, căreia, destul de 
intim, i-a cerut să aducă .două scurte cu coniac'. Aceasta, 
foarte „mini", a clipit din ochi cum că a înțeles și a ieșit. 
Se vedea cit de colo că nu era la primul ei oficiu de 
.gazdă'...

Pină să vină, a intrat un muncitor dintr-o secție, care 
a cerut să fie ascultat cîteua minute, intr-un anumit ne
caz. I s-a răspuns în grabă că nu-i timp pentru așa ceua, și 
pentru argumentare, am fost arătat eu, care, ințeleglnd cum 
se pune problema, m-am făcut pe cit cu putință mai mic, 
simțind că doresc din tot sufletul să mă înghită fotoliul pe 
care stăteam.

— Și atunci cînd să rin Ia dumneavoastră ?
— Mai treci săptămîna viitoare... orientează-te și dum

neata, cînd voi fi mai puțin ocupat...
Muncitorul, in salopeta pătată cu uleiuri și vaselină, s-a 

retras. Că doar ce era să facă ?
Nu am cerut nici o explicație dar, totuși, am primit 

una.
— Uite, așa mă tot plictișește de nu mai știu cită vreme 

cu niște fleacuri. Nu vrea să înțeleagă, că n-am vreme pen
tru toate nimicurile...

— Poate că era cazul să-l asculți, să-vezi ce și cum?!
— Ei, știi că ești bine ? Vrei să mă prelucrezi ?
Și a început să tragă virtos din .Kent", nervos oarecum... 
S-a așternut o tăcere penibilă. Dar nu a durat prea 

mult. In ușă s-a auzit o bătaie discretă și omul, pe care re
ușisem să-l indispun, a devenit dintr-o dată radios. A 
intrat un bărbat mărunt, cu fața măslinie, salutîndu-l cu 
un „servus" foarte degajat, după care s-a trîntit in celălalt 
fotoliu rămas liber. După cheile cu care se juca în mînă 
am înțeles că era șoferul lui Apoi secretara a adus cafelele 
și paharele cu coniac.

— Paharul meu unde-i ? a întrebat-o, confidențial, șo- 
Icrul. Știi că cu nu conduc fără o sută... Și a arătat paha
rele. Ai uitat că trebuie să plecăm la baraj ?

Bine înțeles că „greșeala" a fost reparată urgent.
< indu-sc rost și de cel de al treilea pahar.

...Iar in timp ce îmi sorbeam licoarea fierbinte, o 
trebare chinuitoare inii sfredelea necruțător creierul : de 
oare, cafeaua din fața mea avea un gust atit dc amar ?

Cornel HOC.MAN
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Steaou/ roșu MARȚI 28 MARTIE 1972

CI ASAMENTUI DIVIZIEI A
• 1. U.T.A. 18 10 5 3 35—16 25

2. Steagul roșu 18 8 6 4 23—12 22• 3. F. C. Argeș 18 11 0 7 31—25 J2A 4. Sport Club Boiău 18 9 3 6 31—24 21VA 5. !k«SJV i.. M 18 7 6 5 19—17 20• 6. ,ir* Cluj 18 8 3 7 26—19 19• î. Dinamo 18 7 5 fi 25—21 19• 8. Jiul 18 7 5 fi 17—18 19• 9. Stcaun 18 6 6 6 20—16 18• 10. Univ. Craiova 18 7 4 7 23—22 18• 11. Rapid 18 7 3 8 21—24 17A 12. Farul 18 7 3 8 17—23 17* 11 Politehnica 18 5 6 7 21—25 16• 14. Petrolul 18 fi 4 8 9—22 16• 15. C.F.R. Cluj 18 2 6 10 12—26 10• 16. Crișul 18 2 5 11 ■' 5—25 9

Rezultate tehnice
F. C. Argeș — Steagul roșu 0—2

Gadjea — un portar cc pa
rc să acopere toată poarta 
(stingă) dar ntt și colturile 
ei— (dreapta)

Euccn lurdachc are in față 
două echipe cunoscute, dar și 
o ecuație cu două necunoscu
te : Jiul și C.F.R. Cluj.

.D" Cluj — A.S.A. Tg. M. 1—2 
Dinamo — Poli, lași 1—0
Farul — Steaua 1—0
Jiul — C.F.R, Cluj 1—0
U.T.A. — Crișul 1—0
I niv. Craiova — Sport Club Bc.

3—0
Petrolul — Rapid i— o

Gina Galan sprintează...La un antrenament — Suciu.

Un antrenor fericit 
Gheorghe Irimie...

I 
I

...Și un altul. Pe «înduri 
— Eugeu Bartha.

Suporter al Jiului, compozitorul George Grigoriu.

Etapa viitoare
2 APRILIE 1972

Sport club Bacău — Petrolul
Steaua — Jiu|
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A.
C.F.R. Cluj - F.C. Argeș
Politehnica lași — Univ. Craiova
Dinamo — Rapid
Steagul roșu — Farul
Crișul — „U« Cluj

•••«•••••••
JIUL-

NOTE PE PORTATIV
• Surpriză de proporții la Pitești ! După victoria asupra 

Rapidului, in Capitală, F C. Argeșul lui Dobrin cedează, ca
tegoric, atașă... • încă o divizionară A .acționează" contra 
pronosportiștilor : A.S.A. Tr. Mureș, învingătoare la Clu j 
• Fotbaliștii Gh. Mulțcscu și Cristian Făgaș au fost selec
ționați in lotul lărgit <lc .tineret" al României • Meciul de 
rugbi Știința Petroșani — Sportul studențesc București a 
fost aminat O In ..clasamentul campionatului diviziei A la 
fotbal", publicat in pagina sportivă de săptămina trecută a 
ziarului nostru, s-au strecurat citeva regretabile erori. Facem 
cuvenita precizare, insoțind-o de... scuzele de rigoare • 
.Lupta pentru titlu — zice Radu Dumitru in .Luceafărul" — 
se va da, probabil, intre aceste două formații : F.C. Argeș 
si U.T.A. și ca-ntr-o piesă bulevardieră mediocră, o piesă cu 
onți scăpătați și castele in paragină, echipelor bucurcștcnc li 

s-au rezervat roluri de figurație roluri dc valeți stilați și de 
mătuși ruinate" ț 3 fost perfectat turneul rugbiștilor lui 
Theodor Radulescu (Știința) in R.F a Germanici și. proba
bil. Franța. Merită cu prisosință acest turneu vajnicii a- 
părători ai onoarci sportului Văii Jiului ! 9 Prof Eugen 
Bartha, reputatul tehnician al handbalului nostru, a revenit 
la... sentimente mai bune (adică la antrenamentele cu Galan, 
Țudor, Suciu. Ghiță si celelalte...) deși pretențiile. întrutotul 
justificate, nu i-au fost incă „rezolvate" de către conducerea 
clubului Jiul < Fotbaliștii Pcrju și Găti de la Uricani au 
..uitat" duminică, să vină la meciul echipei lor. .Felicitări" ! 
9 Mîine, la Hunedoara. Jiul va intilnj din nou C.FR.-ul 
clujean in .Cupa României".

Y. ZET

I
J

C.F.R. CLUJ 1-0
De ce, oare, mă întreb acum, 

prevedeam, în avancronica me
ciului, e victorie categorică a 
favoriților publicului petroșă- 
ncan in partida cu C.F.R. Cluj? 
Nu erau suficiente „probele* 
celor două meciuri bune .scoa
se" de aceștia in primele etape 
ale returului, pentru a-nu forța, 
intr-un fel, circumspecția? Ba 
da. Erau. Și totuși, bănuiam că 
illfel vor decurge lucrurile, e- 
:am — cu toții — mult prea 
încrezători în forțele Jiului, 
subestimînd vigoarea Și posibi
litățile tehnice ale oaspeților. 
Că ne-am înșelat, este, de-acum, 
un adevăr incontestabil, verifi
cat. C.F.R.-u] nu numai că n-a 
venit la Petroșani fără preten
ții. doar pentru a-și ..vinde 
scump pielea* — cum se zice 
adesea — dar a demonstrat. în 
special in partea a doua a me
ciului. virtuți fotbalistice evi
dente. a jucat, cum rar ne-a 
fost dat să vedem, foarte deschis, 
convinși fiind neîndoios, că și 
Jiului îi pot fi smulse, acasă, 
puncte...

Elevii antrenorului Eugen 
lordache cunoșteau (sau dedu
ceau) intențiile adversarilor săi 
Și spre a le dejuca planurile au 
abordat. în ritm susținut parti
da spre a-și „sufoca" cît mai ur
gent partenerii de întrecere și 
a-i determina să-și „uite* velei
tățile. Dominarea copioasă 
pigmentată cu faze de real 
spectacol fotbalistic din prima 
parte a ...primei reprize, n-a 
fost însă sufioientă pentru a 
stabili .cursul* ulterior al me
ciului. jocul echilibrat dinain
tea pauzei și de la reluare n-a 
pus deloc „pe gînduri* pe fot- 
baliștii-gazdă și aceștia, trep
tat, s-au lăsat duși de... valul 
Someșului învolburat ciștigînd 
în final, chinuit, o partidă pe 
care-o puteau tranșa altfel în 
favoarea lor. Eram tentat, iniți
al. să condamn vehement ieșiri
le nesportive ale oaspeților, fa
ulturile repetate ale acestora, 
in special la adresa lui Mulțes- 
cu — de departe cel mai bun 
fotbalist din teren — dar cînd 
am văzut ce ..plonjoane* erau 
nevoit: să facă Petrescu. Octa
vian Ionescu și Marius Brelan, 
în ultimul sfert de oră al me
ciului la contactele cu Stocker, 
Tonca și ceilalți — am renun
țat. „Victoria" și la acest capitol, 
aparține tot petroșănenilor...

Detaliat, să vă prezint ..peli
cula" meciului. Chiar din pri
mele minute Jiul forțează, cum 
spuneam, alura meciului e Li

bardi (m:n. 2) centrează în fața 
porții dar Naidin întârzie, apoi, 
peste un minut, același Libardi 
încheie cu un „cap" o reușită 
combinație Mulțcscu — Stoian. 
In min. 8 Mulțcscu, dezinvolt și 
irezistibil, demarează pe stînga, 
își împrăștie pe drum adversa
rii. sprintează pe lîngă Cojoca- 
caru și „pune pe tavă* o min
ge lui Stoian. Șut, o intervenție 
defectuoasă a lui Roman și... a- 
utogol 1 1—0 pentru Jiul. După 
Dragomir și Cojocaru e rîndul 
lui Roman să-și înscrie nume
le în „cartea dezonoarei* club».

• 4 puncte din 3... au
togoluri !

ț

• Va deveni Mulțescu 
un dribleur de super- 
clasă ?

• Din Urmeș și Făgaș 
(Ia un loc) încă nu se 
poate constitui o „ex
tremă dreaptă" !

• Feroviarii clujeni 
meritau un „egal"

• Prea multe, totuși, 
altercații în teren !

lui clujean, în favoarea Jiului.. 
Timpul e excelent, terenul ac
ceptabil iar pofta de joc, de am
bele părți, parc., nehămesită: 
Se joacă alert, cele două înain
tări se dovedesc foarte inspira-, 
te. puse pe fapte mari. Se de
tașează peste nivelul celorlalți, 
Mulțcscu și Stoian. O. Ionescu 
și Petrescu. In min. 17. cei doi 
clujeni enunțați mai sus înche
ie o combinație de mare ținu 
tă cu un șut necruțător pe lîn
gă poarta lui Suciu. La cîteva 
secunde. îi imită Mulțcscu, cu 
aceeași forță Meciul e plăcui, 
deosebit de antrenant se vede 
clar de la distanță (chiar și de 
ne acoperișurile blocurilor turn 
de vizavi de stadion 1) că oas
peții au o vigoare neașteptată, 
dispun de reale posibilități și

chiar de certe disponibilități ce 
se vor relevate. Și totuși, jiuliștij 
se bazează doar pe acțiunile in
dividuale Le iui Mulțescu și pe 
infiltrările lui Stoian, în nepu
tință de a fi finalizate, datori
tă impreciziei echipierului Jiu
lui. Cotormani și. în specia), 
Libardi care „împing* înainte 
toate baloanele, stăpinesc mij
locul terenului dar. ce păcat, 
dacă im? extrema dreaptă nu e... 
nimeni, iar pe stînga Naidin 
nu-și face jocul obișnuit 1... Se 
încing spiritele, se arată niște 
cartonașe galbene și Jiul... nu 
mai domină. Echilibru perfect. 
In min. 33 o fază de mare spec
taculozitate. electrizantă care se 
putea încheia cu gol. ridică în 
picioare tribunele. Stoian însă, 
singur cu portarul Gajdca, pre
feră să se creadă „creator* sau 
coautor si. fără sens, pasează la 
Mulțescu. lateral, și ocazia se 
risipește inutil. Ultima „secven
ță" a meciului se consumă în 
min. 41 cînd Mulțescu e faultat 
grosolan, la marginea careului, 
necesitînd intervenția medicu
lui. pentru ca în ultimul minut 
al reprizei Jiul să joace doar în 
10 oameni.

La începutul reprizei secunde
— echilibrat — consemnez 'po
trivit obișnuinței, alte ocazii ale 
Jiului, ignorîndu-le într-un fel 
pe cele ale feroviarilor clujeni 
pentru ea, ulterior, să ajung 
să-nii notez intervențiile salva
toare ale lui Suciu și forma 
deosebită a lui Georgevici. Re
proșurile mi le îndrept, în con
tinuare. pe adresa lui Stoian 
(min. 50 și 58) care e din ce în 
ce mai neinspirat în fazele de 
finalizare. împrăștiind bunele 
impresii ale demarcărilor.

Conchizînd — un meci parți
al bun al Jiului, un meci parți
al bun al clujenilor și... perspec
tiva unui „egal", care-ar fi răs
plătit eforturile oaspeților. Dar. 
pentru că, oricum, totul e bine 
cînd se termină cu... bine, să 
mă abțin...

Arbitrul C. Dinulcscu— Bucu
rești a condus corect, autoritar, 
următoarele formații: JlUbi 
Suciu — Georgescu, GEORGE
VICI. Stocker. Tonca — Cotor- 
man.i (Dodu). LIBARDI — Ur
meș (Făgaș). MULȚESCU, Sto- 
ian. Naidin. C.F.R. CLUJ i Gad
jea — LUPU. Dragomir. Pen- 
zes (Munteanu II). Roman — 
M. BRETAN Cojocaru (Țegean)
— S. Bretan. Vișan. O. IONES
CU, PETRESCU.

Viorel TEODORESCU

FOTBAL
divizia națională 
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D u,26 marne 1 ■
Straja din Lupeni, cota 1 5 m.
Intr-lin cadru natural dominat dc 
brazii scaldați în soarele de pri
măvară, legămîntid celor cu lim
pide aidoma ghioceilor din jur, 
avea ceva din solemnitatea jură- 
mi inului olimpic: „Făgăduim să 
ne intilnim an de an. în ultima 
duminică din luna martie, ca să 
facem dovada fermă a hotăririi 
noastre de a nu abandona nici- 
cind sportul îndrăgit : schiul"

In urma unei lăudabile iniția
tele a secției de schi din cadrul 
C.M.E.F.S., duminică a avut loc, 
pe pirtia de slalom din preajma

S € IM
cabanei „Stra/a", concursul „ve
teranilor" acestui minunat sport 
alpin, la care au participat fos
tele glorii ale asociațiilor spor
nic din Calea fiului. Printre cei 
60 de participant la concurs, o 
asistență numeroasă a recunoscut 
virtuoșii schiului de altă dată din 
Calea Jiului, care, printr-o con
tinuă dăruire, pe parcursul ani
lor, au devenii propagatori neo
bosiți ai sportului ‘îndrăgit in rin- 
durile tineretului. Cei plecați dc 
pe meleagurile noastre jiene, sau 
reținuți de ireburi urgente, de
parte de locul acestei emoționante 
intîlniri au salutat prin mesaje 
scrise, pătrunse de calde sentimen
te, inițiativa C.M.E.F.S

Ora 9. La fluierul starterului, 
veteranii săgeților zăpezii s-au a- 
liniat, impărțiți in grupe de virs- 
te. la startul concursului, avind 
in frunte pe decanul lor de virs- 
tă, cunoscutul și apreciatul schior 
petroșănean, GHEORGHE CRI- 
5.'IA' (76 ani!!). Animația și e- 
mofiile au fost asemenea celor de 
acum 20—30 de ani. Printre spec
tatori am descoperit demni conti
nuatori și purtători ai „Ștafetei" 
preluate de la părinții lor în ale 
schiului, pe fiii și fiicele „vete
ranilor" EDELIN, STOICA. 
IOTH. WHUf. 1ACOB și 
SC II ROTII.

După ce acele croiiometriiliii 
s-au oprit, a avut loc festivitatea 
de premiere. Un numeros și en
tuziast public spectator a inso
lit fiecare luminare de medalie 
și diplomă cu un spontan și din 
inimă pornit ..Mulți ani trăias
că r

După o absență îndelungată 
din viața competițională. medali
ile străluceau din nou pe pieptu
rile schiorilor și schioarelor . M. 
SCHMIDT, U. DINGEL, l. 
HUDISCU, GH. CRISAN. P. 
STOICA, F. FARKAS. I. EDE
LIN, M. D1LJA, R. DROT7.IN- 
Gl R S. ClOFUCA. I. PETRO- 
VICl. 2. TOTH. .1. K.I/O. /.- 
i/o/e ia1, p « i/// I. 1/ 1/ i- 
RIAN, I . BORZO, P. LEPA- 
DATU și L. fl.fLC.

Aparatele de fotografiat au 
imortalizat emoționantul eveni
ment sportiv. Au urmat îmbră
țișări și calde urări de sănătate 
și prosperitate, iar in loc de-răs
puns la toate astea, ici-colo, în 
ochii „veteranilor" a apărut pe 
furiș cite un mărgean cristalin...

T. KARPATIAN

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
MINERUL ROVINARI 5-0

Mai intotdeaun.'. tui rc/aihai <!■ 
5—0, precum a foM acela al m 
i iultii dintre Știința Petroșani și Mi 
• ierul Rovinari, nu poate decît W 
bucure pc învingători, pe suporterii 
acestora. Și totuși se mai intimpl.î 
— s-au. mai precis, noi am spune-o 
că s-a intimplat duminică diminca 
ța, pc stadionul Jiul - ca, în ciuda 
victoriei attt dc categorice a ga/dc 
lor, spectatorii să părăsească tribti 
nclc cu izul amar al unui joc uri 
al favoriților. joc pc care l-am 
„consemnat" timp dc 65 de minute 

Și tot ceea ce n-am văzut în a 
ccastă primă oră dc pretins fotbal 
al divizionarilor C, în primăvară, 
am avut satisfacția dc a urmări dc 
abia după „căderea" golului 2 al 
gazdelor. Ce-a fost pînă atunci ?
Aproape nimic demn de reținut ; 
ratări enorme, ai căror autori se 
numeau Ștefan, dat în mod deose
bit Faur. înlocuitorul lui Ionescu 
(accidentat). Și pc acest vcritaliil 
lond al neputinței, același Fam. 
omul a cârtii evoluție nu putea mul
țumi pc nimeni. înscrie spectaculos 
(oare intirnplător ?) in min. 41 un 
gol dc kinogramă irimițind, din 
„foarfecă", balonul peste întreaga 
apărare a minerilor. înu-unul din 
colțurile de sus ale porții. Urmează 
insă o repriză a doua, ce debutea
ză tot atît dc modest, ba dimpo
trivă, ceva mai energic pentru de
ținătorii lanternei roșii. Sc parc însă 
că încercarea de ofensivă a oaspe
ților convine studenților care lan
sează contraatacuri periculoase. Și 
după cc unul din ele (min. 65) este 
oprit cu mina în careul mic, oferind 
lui Dobrescu posibilitatea să... tri

mită balonul mult alături, dc | e 
pumuil de 1j II m (deci penalii 
ratai!!), in fine atacanții petroșă- 
ncni sc dezlănțuie profitind este a- 
devărat, și dc inexplicabila „prăbu
șire" a fotbaliștilor de la Minerul 
Rovinari. In atari condiții, scorul 
ia proporții, fiind la un pas dc a sC 
opri la scmidiizinâ. In min 70 IJă- 
lăncanu centrează cxcelcni și Ștefan 
cia. dc la 3 metri, în poartă : Ști

ința 2 — Minerul 0. In min 76, 
portarul oaspe gafează. profită Ște
fan și 3—0. Nu trece decît o jtt- 
măta de minut și o pasă ideală
i lui Bălăncanu este fruciifica’â de 
Unea. Același Bălăncanu este și 
coautorul celui dc-al cincilea goh al 
gazdelor, autorul fiind Ștefan.

Cu scorul de 5—0 (1—0) ia slir- 
șit nn joc care a corespuns doar 
parțial. Accidentările lui Ionescu ți 
Zăvălaș au diminuat, x parc, lorța 
dc joc a echipei âhtrenate de prof. 
Ghcorghc Irimie. una din aspiran
tele la șefia serici în divizia C. 
Ori acest deziderat nu poate fi rea
lizat fără a aborda partidele cu 
maximă seriozitate din primul pină 
la ultimul minut dc joc. Sa nu^.ui
tăm că. în continuare, adversarii 
studenților vor li mult ntai puter
nici.

La IInterul arbitrului Viorel Cioc 
(Mediaș) gazdele au aliniat urmă
toarea lormațic: BERINDE1 — 
Ștcfănescu, Zăvălaș (min. 22 Rusu), 
BURNETE. DOBRESCU - GRI- 
ZEA. Bîtca - BALANEANU, lo- 
ncscu (min. 20 Faur). ȘTEFAN, 
Păncscu.

Nicolae LOBONȚ

In print plan : Bălăneanu („nr. 7‘* al Științei), duminică 
în mare vervă.

Minerul Lupeni - 
Răsăritul Caracal 

3-1
La Lupeni, echipa locală di

vizionară C, Minerul, a întîlnit, 
intr-un meci greu, pe Răsăritul 
Caracal.

Prcstind un joc complet, bun, 
fotbaliștii lupencni au ciștigat 
cu 3—1 (Cotroa/ă — 2, Tonta 
— autogol).

Agenda (ampionatuiui județean de lotbai, scria Valea Jiului
Minerul Vulcan - 

Streiul Baru 
7-0

Meci la discreția absolută a 
gazdelor. Fotbaliștii din Vulcan 
au făcut, duminică dimineața 
o partidă excelentă, despre care 
publicul tribunelor afirma : „așa 
ceva n-am maj văzut de mult la 
noi". La pauză : 2—0 (autori — 
Ferenczi și Sa von i). După pauză
— incă 5 (înscriu, pe rînd, Fe
renczi (min. 58), M. Cugereanu 
(64). Maioș (70). Zavoni (85 și 
90).

La juniori ; 1—0. Formațiile : 
MINERUL VULCAN : Vintezi 9
— SL Cugereanu 8, Cristea 9,
Stănciou 9, Repaș 7 — Ferenczi 
10, Florea 7 — M. Cugereanu 
8, Maioș 7, Iepure 7 (Borș 7), 
Zavoni 10. STREIUL BAKU : 
Bărbulescu 4 — Puiu 4. Biro fi, 
Băltărețu 6, lacob 5 — C.
Buzdugan 5, Stanciu 5 — Floro- 
iu 7, Rahotă 7, Socaci 7, M. 
Buzdugan 8.

Tudor MI CUȚA

A fost reluat, duminică, și campionatul județean rle 
lotbai. Pasionanta întrecere, care sc desfășoară in .scria 
Văii Jiului" a acestui campionat, sc remarcă, de la început 
printr-o deplină sportivitate și prin orientarea jocului ma
jorității echipelor către un fotbal constriictiv-ofcnsiv. Fie 
ca debutul acesta promițător să nu rămînă doar un... „foc 
de paie" oarecare!

Iată, succint, relatările c

Parîngul 
Preparatorul 

Reîntâlnirea cu fotbalul oficial 
a atras, pe stadionul din Lonea, 
un număr impresionant de spec
tatori. Derby al orașului Pctrila. 
partida Parîngul Lonea — Pre
paratorul Pctrila promitea un 
spectacol sportiv ;.nirenani, dis
putat. Și așa a și fost. Liderii 
clasamentului, folbalișlii prepa
ratori. au cedat la mare luptă 
o partidă de veche rivalitate 
Sportivă. Scorul a fost deschis 
în min. 8 de către Marton. Pcs 
le doar 5 minute, o frumoasă 
combinație David — Baki este 
fructificată cu precizie dc ulti
mul... Oaspeții reduc din handi
cap in min 32 prin Magda, la o

orespondenților noștri:

Lonea — 
Petriîa 3-1
învălmășeală. Repriza secundă, 
disputată mereu sub semnul u- 
nui perfect echilibru de forțe, 
e dominată doar dc... penally-ul 
transformat de Baky. Formați
ile: PARÎNGUL: Duck 7 — Lu
pa fi, Sereș 8, Gyiirmati 9, Vlad 
9 — Marton 8 (Nylasi), Bucși 9 
— Buium fi (Puiu). Baki 8, Da
vid 7, Cigmăian 7 PREPARA
TORUL: Maior 7 — Costea 1 
fi (C ostea II G). Lăscăian 7. Leșu 
9, Vrăjitorii 8 — Cricovan 7, 
Horvath 7 (Kalapacs) — Velea 
fi, Miclen fi, Magda 6. Haidu 7.

La juniori : 5—1 pentru l’a- 
rîngul,

I. FAG AȘ

Gloria Hațeg - 
Minerul Uricani 

3-1
In min. 6 era deja... 1—0 pen

tru oaspeți (autorul golului Ra
du) care, in continuare, se apără 
calm, organizat. Dupfi pauză, in 
min. G5, egalează Găldeanu. Is- 
fănescu și Tăsală (Gloria) ma
jorează, apoi, scorul, cu concur
sul părtinitor al arbitrului Ște
fan Aron.

Formațiile : GLORIA : Ursu 8 
— Barbone fi. Pop 7, Armie 8. 
Ștcfănescu 7 — Tăsală 6, Isfă- 
nescu 8 — Bușe fi (Purice 8), 
Găldeanu 9, Ștef 7, Boju fi 
(Popa 7). MINERUL: Udrescu 
6 — Venter 5, Cristea 7. Bușu 
7, Bodea 7 — Rusu G, Beudeanu 
6 — Rusen 3, llaas 5, Radu 8. 
Haidamac 6 (Suciu 6).

La juniori : 8—1 pentru gaz
de.

llie COANDRAȘ

Minerul Aninoasa - 
Utilajul Petroșani 

4-0
Rezultat mai mult decît mul 

țuinitor pentru echipa locală. 
Dominare permanentă, goluri 
frumoase ’ In min. 30. Gudacu 
c faultat în careu. 11 m. Șink 
transformă. In min. 50, Gudacu 
ridică scorul pentru ea. în con 
tinuarc. Bâieșu (în minutele 55 
și 60) să-l majoreze la 4—0.

Petroșănenii au abordat parti 
da foarte timid și toț așa au 
și terminat-o. A arbitrat bine 
Fr. Barna (Petroșani). 
Formațiile: MINERUL: Danciu 
9 — D. Oltan 8. Egetboros 7. 
Szacs 10, Toniuș 10 — Șink 8, 
Ionică 7 — L. Oltan 7. Gudacu 
8. Băieșu 10. HerJen 9. UTILA- 
Jul : Albii 5 — Tar bău 6, Br in
dusa 5 (Szatola), Ciobanu G. 
Munlt-anu 7 — Roiban fi (Ște
fan), Marinică G, Roșu 8. Ila- 
lasz 6, Mutu 7.

La juniori : 2—2.

R VALEDI

BASCHET

Știința 
a pierdut 

și la Mediaș
Duminică, s-a coborii cortina 

peste penultimul tur al campio
natului diviziei B de baschet.

La Mediaș, în sala școlii spor
tive. s-a dedașurat meciul dintre 
Știința Mediaș și Știința Petro
șani.

Meciul a început nur-o notă de 
echilibru, care avea să se menți
nă pînă în minutul 10, cînd sco
rul arăta 18—16 pentru Știinra 
Mediaș. Din acest moment, pc- 
troșănenii cedează inexplicabil te
ren, dtnd posibilitatea gazdelor 
să înscrie coș după coș și să ter
mine prima repriză cu un scor 
care avea să fie determinant in 
stabilirea rezultatului final : 
48—19.

După această cădere, determi
nată de multe pase la adversar, 
pauza avea să fie un sfetnic bun 
pentru studenți. Ambele echipe au 
preluat partida cu mult aplomb, 
în cate pasele la adversar, an
gajările greșite, aruncările la coș 
nereușite au fost aproape de ne
observat.

Totul a mers ca un mecanism 
bine reglat, ambele echipe au în
scris aproape tot, dindu-ne posi
bilitatea să consemnăm, la sfîr- 
șitul reprizei, un scor care de 
multe ori este final: 54 — 53 
pentru Știința Mediaș.

Așadar, rezultatul din prima 
repriza a fost decisiv in cunoaș
terea învingătorului. Scor final 
102—72.

Cu acest meci, campionatul se 
întrerupe pînă la 23 aprilie cînd 
începe ultimul său tur.

Ilie CIUNGU, 
corespondent

I
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place și vreau sâ

festivalul a fost

in-

CINTECUL ADINCULUI“

Exploatarea minieră

Organizează concurs ANGAJEAZĂ:

pentru ocuparea mineri

lăcătuși de minăurmătoarelor posturi
electricieni de mină

• 1 post șef birou aprovizionare mașiniști mașină de extracție

muncitori necalificați pentru subteran

(Urmaic din pag I)

co

EXPLOATAREA MINIERĂ
BARBATEHI

F/Prețul unui abonament este de 8 lei lunar,
24 lei trimestrial și 96 Iei anual.

Abonamentele pe luna aprilie se fac Ia
chioșcurile și difuzorii do presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.

©ASIGURAȚ1-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM-
mineri

mecanici locomotivă Diesel
inginer electromecanic

Lichidarea imobilizărilor de valori materiale
(Urmare din pay 1)

cum
și de-oio-i frumoasă, 

im îndrăgit-o. Tre-

PIERDUT ceas de mină .Nouibon" duminică 26 martie 
1972, la arena sportivă. Telefonați 1575 serviciu, sau 176? 
acasă. Recompensă bună.

Mica publicitate
VIN'D autoturism Moskvici 412, sir. Aurel Vlaicu. nr. 

Petroșani.

(Urmare din pag l)

are. de jie.m.i dată. a des mit 
încăpătoare.
Președintele juriului, compozitorul 

George Grigoriu, membru .>1 Comi
siei pentru muzică ușoară a I Imunii 
( ompozitorilor, a rostit o scurtă și 
vibrantă alocuțiune fclicitind fru
moasa inițiativă a organizatorilor, 
rxprimindii-și satisfacția și mulțu
mirea dc a fi din nou printre lo
cuitorii Văii Jiului dc carc-l leagă 
plăcute amintiri, pc care i-a cunos- 

și la locurile dc muncă, in sub- 
an, rcspcctînd munca lor nobilă, 
o bărbătească frumusețe în sine 

șt în finalitatea ei — lumina. „Este 
toarte probabil — a spus acesta, — 
că plecind de aici sâ compun o me
lodie inspirată din realitatea aces
tei regiuni, melodie în care să cînt 
munca, frumusețea, optimismul".

A început premierea, compozito
rul George Grigoriu înmînînd cîș- 
tigătorilor premiul și diploma dc 
participare, lată și laureații acestui 
original, plin dc farmec și intere
sant festival :

— MENȚIUNE II. Doina-Teo- 
dora Cernea (Casa de cultură Giur- 
8'u);

— MEN HUNE 1. Ihior Pop 
(clubul sindicatelor din Aninoasa);

- PRIMIUL PENTRU POPU- 
I..AR1TATE — Constantin Filip 
(Casa dc cultură Tg. Jiu);

— PREMIUL TINEREȚII. în
cordat dc Comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani, Ecaterina Neața 
(Casa de cultura Giurgiu);
- PR1.M1UL SPECIAL AL JU- 

RlL'LUl pentru buna pregătire a

solistului și căutările in vede 
mării unui stil propriu, Elen 
(Casa dc cultură Tirgoviștc);

PRI MH 'I. PENTR1 ’ ( Rl \- 
|ll ORIGINALA, Cina Pitrâș.mu 
(clubul sindicatelor Lenea);

PRI MIUI PENTRU ( I A 
MAI BUNA ML1.ODIE OR1G1 
NAI A Șl TEXT, inspirate din spe
cii icul muncii localității concurentu
lui, atribuit dc Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani, praf. Olg 
( rișan (Baia Marc) pcntiu melc 
„Ce drag îmi ești" și ..Bun n< 
(dedicat minerilor Văii Jiului).

PREMIUL III Șl „LAMPA 
MINERULUI" - Kvdua Giosan 
(Casa de cultură Petroșani);

- PREMIUL II ȘI ..LAMPA 
MINERUI I I" Nuolae ( arăgin 
(Reșița);

PREMII JL 1 Șl „LAMPA MI
NERULUI" — Ion Mdeleanu (Ba- 
ia-Marc).

An mai lost atribuite : un pre
miu special al Consiliului județean 
al sindicalelor Hunedoara, orchestrei 
Casei de cultură din Petroșani pen
tru seriozitatea și munca depusă în 
vederea reușitei acestei manifestări; 
o diplomă specială aceleiași orches
tre, pentru buna pregătire, acordată 
dc juriul festivalului.

In încheierea spectacolului final 
GIONY DLM1TRIU cu binecunos
cutul sân talent a întreținut spec
tatorii cu diverse anecdote și 
roase momente vesele iar 
ANGELA SIMILEA a mai susținut 

recital de muzică ușoară.

(SI
MARII 28 MARȚII

Soarele răsare Ia or.
apune la ora 18,38. Zile tre

cute din an - 88. Zile rămase
— 278.

0 1661 — A murit Vajnic 
I.upii, domnitor al Moldovei în- 
iic .mii 1634 1653; 0 ) 882
•- S-a născut Ghcorghc Filipes- 
<u, inginer, amor al unor impor
tante studii dc rezistență a ma
terialelor, elasticitate și calculul 
construcțiilor (m. 1937); 0 1942 

30 de ani de la executarea 
de către fascițri a militanților 
mișcării muncitorești Ponipiliu 
Ștcfu și Nicolac Mohanescu 
0 1949 — A murit Grigoraș 
Dinicu (n. la 3 aprilie 1889), re
numit violonist, autor a cunoscu- 

ir „Hora staccato", „Ciocîr- 
. I lora mărțișorului" 0 1919 
A murit Alecu Constantincs- 

cti (n. 1873), militant dc frunte 
al mișcării muncitorești din Ro
mânia 0 Jn Cehoslovacia sc 
sărbătorește astăzi „Ziua învăță
torului" 0 1905 — S-a născut 
în Franța Rene Mahcu, director 
cneral al Organizației Națiuni- 
>r Unite pentru Educație, Știin- 
i și Cultură (U.N.E.Ș.C.O.) 

O 1943 — A murit pianistul 
și compozitorul S. V. Rahmani- 
nov (n. 1 aprilie 1873).

0(11 BURI 
ora 17, o masă 
m.t „întreținerea și rep. 
tilajelor în abataje, spr 
creț în realizarea sarcinilor dc 
plan a brigăzilor dc mineri"; 
Animnna 1 a ora 19 „Cîntcc, 
joc și voie bună" - spectacol 
dc muzică populară susținut de 
taraf și soliști în cinstea frunta
șilor în producție; Vulcan. Ora 
17,30. Ansamblul folcloric „Cin
ice nou la Jiu răsună" pe scena 
clubului, cu concursul soliștilor, 
tarafului, formației dc dansuri 
și momente vesele; l.upeni — Ia 
ora 18, „Inovații și inovatori", 
un schimb de experiență între ti
nerii inovatori de la I upeni și 
Bărlwteni.

8 MĂRITE

MARȚI 28 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Gara bielorusă; Republicat 
Zile reci; PETRILA : Tick... 
tick... tick...; LON'EA — Mi
nerul t Doar un telefon; VUL
CAN : Semnale pe drum; LU
PENI — Muncitoresc: Alărtu- 
rie; Cultural: Floarea de cactus.

PROGRAMUL 1 ■ 6,C0 Mu 
zi<ă și aaualunți; 7,C0 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 9,10 
Arias cultural; I0.C0 Bt'ileiin de 
știri; 10,05 Orchestra de muzică 
populară „Oltul" din Slatina;
10.30 Start la intersecție; 10.5C 
Uvertura la opereta „Poet și ță
ran" de Stippc; II,C0 Buletin dc 
știri; 11,05 Frumoșii noștri ani

muzică ușoara; 11 35 Maria 
ncichii, Marie — lucrări corale 
dc Nicolac 1 ungu; 12.00 Discul 
vilei; 12,15 Recital dc opeiă;
12.30 lntîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13.CC 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie
ra .cotidiană; 13,30 Melodii dc 
ieri și de azi; I4.CC Compozito
rul săptămînii; 14,40 
populara din Dobrogea; 
Buletin de știri; 15.05

MARII 28 MARTIE

De la punctul de lucru 
Petroșani al ADAS

Așadar, concursul s-a încheiat, 
piemiile au fost cunoscute, emo
țiile s-au volatilizat. Unii concu- 
renți erau cu adewărat fericiți, 
alții puțin necăjiți. Neșansa ? 
Poate !

După concertul laureaților țoa
lă lumea s-a adunat in plăcutul 
Intim-club al Casei de cultură. In 
centrul atenției - compozitorul 
George Grigoriu, adine mișcat de 
cadourile ce i le-au oferit gazde
le, amabil și cu o vorbă bună 
pentru toți, incurajind și conso- 
lind, oferind autografe cu dărni
cie solicitonților care-l asaltau 
din toate părțile. (Intr-un număr 
viitor al ziarului nostru vom pu
blica un interviu mai amplu cu 
afabilul compozitor George Gri
goriu).

In această atmosferă antrenan^ 
tă și sinceră nu ne-a fost greu să 
notăm citeva impresii ale partici- 
panților.

- Ce însemnează pentru dum
neata. ION ARDELEANU, premiul 
I Io Festivolul si concursul „Cîn- 
tecul adincului" ?

- O adincă satisfacție și o ii 
cununare a muncii mele de 11 
ani. Era cit pe-aci să mă pierd de 
emoție cind mi-am auzit numele.

Ion Ardeleanu, lăcătuș, solist la 
Casa de cultură din Baia-Mare, a 
mai participat și la ahe festiva- 
• ■ GalaTluri-concurs :

1972, februarie, la Rimnicu Sărat 
unde a primit o mențiune.

Am schimbat citeva cuvinte și 
cu Traian Barbălată, redactor la 
secția cultură a ziarului „Steagul 
roșu" Ilfov.

- Concurenta noastră, ECATE
RINA NEAȚA, a luat al cincelea 
premiu al tinereții acum ! In 1970 
- premiul I și titlul de laureata 
a celei de a ll-a ediții a Festiva 
lului de muzică ușoară Ilfov.
- Cum apreciați acest rezultat
- Ne așteptam la mai mult 

de la ea și de la juriu.
Deci și nemulțumiri se mai a 

flă. Dar am trecut la altcineva.
- Mulțumit cu premiul II, NI 

COLAE CARAGIN ?
- Da, și in acest fel m-am ho 

tărit să mă mut de la Reșița 
Petroșani. Imi 
cint cu foarte buna formație de 
□ici.

Prin urmare, 
convingător și pe alte planuri, e- 
xercitind o pozitivă influență, 
deci Valea Jiului a lăsat o plăcu
tă amintire. Fapt core-i poate în
druma pe organizatori să gindeas- 
că de pe acum la ediția a ll-a, 
deși...

- Acum, la incheiete - spunea 
Vasile Chirculescu, directorul Ca
sei de cultură —, sintem foarte 
obosiți...

Era duminică noaptea, ora zero.

mergem
0 CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. In cadrul cine- 
dubului, la scria

La tragerea lunară de amor
tizare a asigurărilor de zia(ă 
pentru luna februarie 1972, din 
portofoliul punctului operativ de 
lucru Petroșani al ADAS au ie
șit câștigătoare următoarele com
binații de litere :

R EV — / GCO lei, posesor 
loan Pătruf, Vulcan.

W Z Y — 1CCO lei, posesor 
Dumitru Draghici, Petroșani.

Muzica
.. . 15,00

. ------ — ....... 15,05 Cuplete
din operete; 15.20 Din înregis
trările pianistei Aurelia Cîonca; 
15,40 Pagini din muzica dc es
tradă; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Muzică ușoară: 16.35 Cîntccde 
noastre; 16.50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 17.30 
Jnterprcți ai cîntccului popular; 
17,45 Melodii de pretutindeni; 
18,C0 Orele scrii; 20,00 Tableta 
dc seara; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Program Grigoraș 
Dinicu; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21.30 Bijute
rii muzicale: 22,CC Radiojurnal; 
22,30 Concert dc scara; 22.55 
Moment poetic; 23.00 Concert 
dc scară (continuare); 24.CC Bu
letin de știri; 6.00 Estra
da nocturnă.

9,CC Dcschidciea emisiunii 
dimineață; lO.CC Curs dc limba 
run (Lecția a 9-a); 10.30 Ex- 
Terra '72; 10,55 Căminul, 11,40 
Film serial : „Patru tanchiști și 
un dine" (VIII); 12.35 Telejur
nal; 16,30—I 7.C0 Curs dc limba 
franceza. Lecția a 8-a; I7.3C 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază Cum vorbim ?: 17,50
Muzică populară interpretată de 
orchestra ansamblului „Ciocîr- 
lia", 18,15 T ‘ 
19,00 Muzică: 
19.20 1 001 de 
La Fontaine 

diii"; 19,30 
Seară de lean . _____ __ ___
mice" de V. Alecsandri. Premie
ră IV; 21,10 Prim plan — Ing. 
Mircea Ion Popa, Erou al Mun
cii Socialiste, director general aJ 
grupului de uzine Reșița; 21,40 
Secvențe celebre. Peggy Flem
ming și Jean Claude Kily in fil
mul „Valea soarelui"; 22,15 Te- 
lc-glob : R. A. Egipt. Reportaj 
filmat de Valeriu Negru și Lu
cian Pcnescu; 22J0 ..24 dc ore"

Ansamblului ____
Felc-tinivcrsiraiea: 
19,15 Publicitate; 

cri Fabule de 
..Dreptatea Icu- 

lelejurnal; 20.CO 
iru : „Cînticcle co-

VREMEA
Ieri, temperatura nta 

fost la Petroșani dc plus 
de, iar la Paring de plus 10 gra
de. Minima din cursul nopții a 
oscilat între minus 4 grade la 
Petroșani și plus 1 grad la Pa— 
ring.

Pentru următoarele 24 dc ore 
Vicmc frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi schimbător, mai mult 
acoperit. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.
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Exploatarea minieră
URICANI PAROȘENI

*

Sesiune de referate
la I. M. P

„E frumoasă și bărbătească 
această meserie de miner, 

de aia ne place“

Zilele trecute a avut loc, la Institutul
Petroșani, o sesiune de referate, organizată de cer- 

științific studențesc Socialism științific-pedagogie, coor
donat de catedra de științe sociale, cu tema : „Aspecte ale 
participării organizațiilor U.T.C. la victoria revoluției socia
liste din România, și la edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

Dintre referatele susținute a suscitat interes deosebit cei 
privitor la acțiunile revoluționare ale tineretului hunedorean 
la lupta împotriva regimului burghezo-moșierese.

• 1 post de inginer principal în cadrul 
serviciului tehnologic

rul blond bogot. Comunistul 
și brigadierul au învățat că via
ța înseamnă o permanentă 
frămintare. încercare de o te 
depăși. „Un brigadier trebuie 
să fie sever, dar nu-i bun da
că nu-i și cinstit. Și cel moi 
mult trebuie să fie harnic, mai 
mult co ceilalți ortaci". Toți 
știu că stă, otunci cind e ne
voie, cîtevo schimburi in mi
nă pentru o termino o lucrare, 
că nu are astîmpăr și odihnă, 
liniște acasă cînd are un 
schimb moi slab. „Cel mai nou 
miner șef de schimb pe ca- 
re-l om. din ultimo promoție 
a școlii de calificare, Emilian 
Duță, încă nu e rodat, nu poa
te luo o hotărîre totdeouna. dar 
în citeva luni o să fie ca cei
lalți, ca Francisc Bardos, ca 
Gheorghe Rotaru sau ca Nico
lae Szekely. Asta din urmă e 
miner foarte bun, priceput ; 
tom „cîrîîe" el, do' nu-i mer
ge". Cu ei și cu ceilalți „or
taci" din brigodă au otacot o 
lucrare grea, o direcțională la 
un orizont intermediar, în două 
oărți, de 700 metri. Pînă în 
noiembrie vor pregăti o rezer
vă importantă de cărbune.

Asta înseamnă să puști și să 
dai afară 10 000 de metri cubi 
de rocă. Nu-i simplu de rea
lizat chiar dacă lucrează două 
mașini de încărcat cu descăr
care laterolă... l-am replicat 
tovarășului director cînd mi-o 
răspuns că nu poate veni la 
ziua meo de noștere, în 29 fe- 
bruorie (am rar prilej s-o ser
bez I) : e moi greo Invitația 
mea ca locu' de muncă ce mi 
l-ati dat ? Și o venit. Eram nu- 
moî bărboți. Am discutat 1o un 
oahar lucruri mai adevărate 
decît intr-o ședință".

In brigadă medio de vîrstă 
este sub 25 de ani si in tot 
ceeo ce face acest om voinic, 
cu mîinile mori și brațe vin- 
joose nu uită că e privit de 
muncitori tineri core trebuie să 
prindă de la el învățăminte 
despre ..cea mai frumoasă me- 
serie" - cum spune „E com
plicată 
Pe parcurs ai 
buie să te opui unor greutăți 
să ști să le intîmpîni. După ce 
□ m învățat ce trebu:e, am o 
more satisfacție cind văd că cei 
noi prind și înțeleg ce le spun. 
Sini in brigodă vreo trei băieți 
cu liceu, ior unul dintre ei. Gi- 
că, e dejo la școala de ajutori 
mineri și il văd peste oni bri
gadier. Dacă e vreunul care 
zice că-i e frică de mină nu-i 
odevărot : ii e frică de mun-

că. Acestora puțini e nevoie 
să le dovedim noi că trebuie 
să prețuiască munca în pro
gram de 6 ore și să o respec
te. Ăsta e un lucru Io care nu 
am putut visa și pentru care 
n-om cuvinte să mulțumesc 
partidului cit trebuie. Lucram 
in brigodă Io unul Popescu și 
stăteom un șut și jumătate ca 
să ciștigăm cit ocumo. Banii 
nu se cîștigă așa de ușor, 
de-oia și acum cu cei care nu 
te înțeleg frumos te „înbrin- 
cești" ca să-i convingi să-și 
facă sarcina".

Un singur an Mihai Bucos 
— nou angajat - a lucrat in
tr-o brigadă vestită de tineret 
de atunci. Io frontalul lui Furo, 
unde s-a occidental incercînd 
să fugă de surpare. De atunci 
lucreoză doar in galerii. Sur
pări n-o mai trăit dar întîm- 
plări de aduceri aminte au mai 
fost. „Odată, după ce pușca- 
sem vreo 30 de găuri la front, 
intorcindu-mă cu artifreieru' om 
găsit rupt forot door cit să în
cape intr-o caschetă. Așa ceva 
se ține mai bine minte co o 
surpare".

Nu i-a fost frică de surpări
le din obataje, le-ar fi preve
nit cu atenția și grija cu care 
lucreoză, dor i-a plăcut să 
sape rețeaua continuă de căi 
ale orașului subteron, să focă 
loc energiilor neîntrerupte ale 
cărbunelui de la noua, mină 
Bărbăteni pe dramurile către 
suprafață. A preluat de la ta
tăl său — poate fără să vrea Io 
început — împreună cu doi frați, 
unul Io Petrila ior celălalt la 
Lupeni, cea mai bărbătească 
meserie.

Acasă, aceeași grijă ca in 
mină, pentru familia sa, pen
tru dezvoltarea armonioasă a co- 

■ piilor. Cea mai mare plăcere 
este, în fiecare on — luna de 
concediu, petrecută întotdeau
na, Io mare. Munca din mină, 
răsplătită, i-a permis și plăce
rea — din copilărie dorită — 

i de a avea muzica in casă. O 
pianină pentru copii, „mai ales 
pentru Gobrielo, cea mică, ore 
talent”, un ocordeon, la care 
cel mai ades cinto el ți o 
ghitară sînt obiectele care se 

1 adaugă mobilierului bogat din 
' aportamentul frumos în care lo-
> cuiește.
i Am cunoscut un om, un mi

ner al Văii Jiului. Co ol lui, des- 
i tinele se repetă, minerii acestui 

bozîn trăiesc viața de sotisfoc-
1 ții, de mulțumire preț al fiecă- 
’ rui metru cub de rocă esca- 
; votă, al tonelor de „diaman

te negre" scoase Io lumină.

AFLAM
DE LA ORGANELE

DE ORDINE
0 Efectuînd un control la 

chioșcul T.A.P.L. aparlinind de 
unitatea nr. 63 din incinta ha
lelor orașului Petroșani, orga
nele de ordine ou surprins pe 
ANA ȘIMON vinzînd băuturi cu 
lipsă la măsurătoare. La 300 
ml coniac, vinzătoarea realiza
se o „economie" de 22 ml. A- 
cum urmează să afle ce a rea
lizat și... pe cale penală.

Q Numitul NICOLAE BOG 
DAN, originar din locolitoteo 
Ținea. Bihor, a sosit in Petro 
șani să se angajeze co tehni
cian constructor. Dor pînă să-și 
facă actele de angajare, l-au 
ajuns din urmă un număr de 
...9 mandate de arestare pentru 
tot otitea contravenții săvirșite 
călătorind cu trenul fără le
gitimație. Identificat în scurt 
timp, organele de ordine l-ou 
..anaoiot" într-un loc stabil

in problemele arătate. In. mun
ca de prevenire a formării imo
bilizărilor. cit și în faza de li
chidare a lor. se mențin încă 
lipsuri și se consideră că. prin 
controlul ierarhic operativ cu
rent, recent introdus se vor ob
ține rezultate calitative în gos
podărirea mijloacelor materiale 
>i bănești.

Imperativul creșterii neîntre
rupte a eficienței economice, 
optimizarea stocurilor materiale 
solicită programe de măsuri 
concrete care sâ conveargă către 
o reducere relativă a stocurilor 
materiale, către înlăturarea i- 
mobilizărilor, către prevenirea 
regenerării stocurilor de prisos. 
Tovarășul Nicolae Ccaușescu. la 
Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi,

Concursul va avea loc la sediul E.M. Uricani 
în ziua de 1 aprilie 1972, ora 8.

Condițiile de studii, stagiu și salarizare con
form Legii nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare la serviciul salarizare 
și aplicare norme al E.M. Uricani.

Cei interesați se pot adresa zilnic la biroul 
personal al E.M. Paroșeni.

pentru 215 zile. Atit i se cuvi
ne in conformitate cu prevede
rile Decretului nr. 329/1966, 
pentru călătoriile clandestine e- 
fectuote pînă acum.

@ In ziua de 17 martie cu
rent, autodubițele T.V, nr. 31 
Hd. 453, aparținînd C.D.E.E. Pe
troșani și nr. 31 Hd. 2444, a 
Casei de copii din Uriconi, la 
volanul cărora se aflau șoferii 
AUREL VLAICU și, respectiv 
LUCIAN FILIPAȘCU, erou pre
zente in piața orașului Petro
șani. După cum a rezultat din 
răspunsurile pe care cei doi 
conducători auto le-ou dat or
ganelor de ordine, unitățile pe 
care ei le deservesc nu aveau 
nimic de transportat în ziua res
pectivă la sau de la piața Pe- 
troșaniului. Atunci, ce-or fi că
utat acolo ? I...

centrale industriale șt de con
strucții. a spus : „Actualul cin
cinal acordă o mare atenție re
ducerii cheltuielilor materiale 
de producție factor hotăritor 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice, spo
rirea venitului național și. deci, 
pentru ridicarea bunăstării oa
menilor muncii' Direcțiile și 
•ăile atingerii unui astfel de 
deziderat sînt multiple. însă me
rită a aminti necesitatea aplică
rii elastice a normelor de stoc, 
atit in cazul stocurilor curente, 
cit și al celor de siguranță, in 
sensul adaptării lor continue Ia 
cerințele dinamismului econo
mic, ale accentuării gradului de 
diversificare a producției și a 
reducerii lor în comparație cu 
alte țări. De asemenea, deter
minarea și fundamentarea cit 
mai temeinică a stocurilor nia-

Reînnoîți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

NEAVOASTRĂ PREFERAT!

. teriale la producători și consu
matori, va trebui să se bazeze 
pe specificul producției și pe 
volumul consumului, pe prove
niența materialelor, pe periodi
citatea medie a livrărilor, du
rata transporturilor etc In a- 
cest cadril, stocurile materiale 
ce se stabilesc nu trebuie să 
lie peste necesar, dar nici mai 
mici, deoarece in primul caz se 
constituie imobilizări, iar in al 
doilea caz poate fi afectată rit
micitatea producției, gradul de 
utili/are a capacităților, se poa
le ajunge la folosirea nerațio 
nală a unor materiale cu une
le influențe directe in masa 
deșeurilor, in calitatea produse
lor. Cheltuielile materiale se 
pot reduce și prin eliminarea 
pierderilor în producție datori
tă nerespectării proceselor teh
nologice, cit și prin valorifica-

rea deșeurilor industriale. Or
ganele de conducere colectivă, 
mobilizând cu competență fac
torii de execuție în administra
rea stocurilor de materiale în 
recalcularea normelor de stoc, 
in redistribuirea materialelor 
devenite disponibile precum, și 
prin alte măsuri rare să condu
că la respectarea normativelor 
aprobate, pot obține rezultate 
optime în reducerea cheltuieli
lor de producție Creditul ban
car perfecționat. devenind o 
pîrghie eficace in mobiliznrea 
in mai mare măsură a unități 
lor economice pentru gospodă
rirea eficientă a stocurilor ma
teriale și bănești, va trebui să 
acționeze mai prompt în înde
plinirea funcțiilor ce ii sînt în
credințate in economia noastră 
socialistă.

Condițiile de stagiu, studii și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al E.M. Barbăteni, între 
orele 6 — 14.
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Plecarea spre Tanzania
(Urmat t din pag. I)

personal iFi'iti z.-imbtcnc, șefu 
in -uinilor diplomatico. ambus - 
dorul romun, Aurei Ardclcnnu, 
membrii ambasadei și ai agen
ției economice, specialiștii ro
mâni.

La scara avionului, președin
tele Nicolac Ceaușescu și tova
rășa Elena Ccaușescu. ceilalți 
oaspeți români iși iau rămas

bun do la președintele Zambiei 
și doamna Kaunda, Iși string 
mîinilc cu căldură si cordialita
te.

La ora 9.30 (ora locală), avio
nul prezidențial românesc deco
lor, za de pe aeroportul dm Lu
saka, spre Dar Es Salaam, a 
șasea capitală africană din cele 
opt ins rise in programul vizitei 
conducătorului partidului și sta
tului nostru.

Sosirea la Dar Es Salaam
Tanzania a primit luni pe 

conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolac 
Ccaușescu și pe tovarășa Elena 
Ccaușescu în mod festiv, cu a- 
ceeași căldură și prețuire cu 
rare oaspeții români au fost 
înconjurați pînâ acum în toate 
țările vizitate.

început pe litoralul meditera- 
ncean, în partea de nord-vest, 
continuat apoi în centrul con
tinentului, itinerarul parcurs a 
atins acum coasta dc est a Afri
cii — scăldată de apele Oceanu
lui Indian.

Solii poporului român sînt 
oaspeții celui mai mare stal din 
Africa orientală, a unui popor 
aflat în plin efort de edificare 
a unei societăți noi, a unei o- 
rînduiri avansate — potrivit 
condițiilor specifice dc aici, 
unit strîns în jurul Partidului 
Uniunii Naționale Africane din 
Tanganica și a Partidului Afro- 
Shirazi din Zanzibar.

Expresie firească a sentimen

telor dc solidaritate Pe care 
cele două popoare Ic nutresc li
nul față dc nilul, primirea re
zervată oaspeților români a con
stituit o mărturie grăitoare a 
trainicelor legături dc prietenie 
statornicite intre țările noastre, 
în cadrul cărora această vizită 
a conducătorului partidului și 
statului român pe meleagurile 
ospitaliere ale Tanzaniei consti
tuie un moment deosebit pentru 
evoluția lor ulterioară, dcschi- 
zîndu-Ie perspective dintre cele 
mai favorabile.

Președintele Nicolae Ccaușescu 
și tovarășa Elena Ccaușescu au 
fost salutați cu cordialitate pri
etenească, la sosirea lor pe ae
roportul internațional Kilimand- 
jaro din Dar Es Salaam, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țâri, dc președintele 
Republicii Unite Tanzania, Ju
lius Kambaragc Nyercre, de pri
mul vicepreședinte, Abeid A- 
mani Karume, al doilea vice
președinte și prim-ministru.

Rashidi Mafaume Kawawa. mi
nistrul afacerilor externe, .John 
Malcsela, și dc comandantul 
forțelor populare de apărare. 
Coj doi șefi dc stat își string cu 
căldură mîinilc.

După datina locului, tinere 
fete în costume naționale așează 
pr umorii oaspeților ghirlande 
dm flori multicolore dp savană.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
prezintă gazdelor personalitățile 
oficiale române care î| însoțesc.

Președintele Nicolac Ccaușescu 
și șeful statului tanznnian, 
Julius Kambarage Nyercre, iau 
loc apoi pe un podium dc o- 
noare. Se intonează imnurile dc 
stat ale României și Tanzaniei, 
în timp ce răsună 21 de salve 
de artilerie.

Șeful statului român primește 
apoi raportul comandantului 
gărzii dc onoare, după care tre
ce în revistă trupele aliniate pe 
aeroport.

In continuarea ceremoniei, 
rînd pc rînd aduc omagiile lor 
președintelui Nicolae Ccaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. per
sonalități marcante ale vieții 
publice și obștești tanzaniene.

Membrii coloniei române, 
printre caro specialiștii care lu
crează la realizarea unor obiec
tive economice din Tanzania, 
salută cu căldură pe președin
tele Consiliului de Stat.

Președintele tanzanian invi
tă apoi pe oaspeți să asiste la 
tradiționale dansuri populare 
Ngoma. Numeroși oameni ai 
muncii aflați in incinta aeropor
tului își exprimă exuberant 
bucuria, aclamă îndelung, ova

ționează în cinstea prieteniei 
dintre România și Tanzania.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, cei doi preșe
dinți iau loc într-o mașină des
chisă, îndreptîndu-se spre Pa
ltinii l’i < /i<‘cnția! (Ikuln), re 
ședința rezervată oaspeților. 
Sosirea președintelui Con
siliului dc Stat al României So
cialiste a atras ca un mag
net zeci și zeci de mii de locui
tori ai Dar Es Snlaam-ulul. oraș 
al cărui nume înseamnă „Portul 
păcii**.

Din mașina deschisă, cei doi 
președinți răspund cu cordiali
tate manifestărilor dc entuziasm 
ale mulțimii.

Coloana oficială ajunge la Pa
latul Prezidențial, unde se află 
aliniată o gardă formată din 
membri ai forțelor populare de 
apărare. Tineri și tinere into
nează un cîntec de bun venit, 
in care își exprimă marea bucu
rie de a avea ca oaspeți stimați 
pe președintele Rorriâniei socia
liste, Nicolae Ceaușescu. pe to-' 
varășa Elena Ceaușescu.

In continuare, cei doi preșe
dinți se întrețin cîteva minute 
în mod cordial.

Debutînd sub asemenea aus
picii. vizita în Republica Uni
tă Tanzania îndreptățește con
vingerea că evoluția pozitivă a 
raporturilor dintre cele două 
țări. întemeiate pe egalitate și 
respect reciproc va cunoaște un 
nou și puternic impuls, dezvol
tarea acestor raporturi servind, 
deopotrivă intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii și progre
sului în întreaga lume.

Declarația comună româno-zambiană
(Urmare din pag. /) 

președintelui Consiliului de Stat. 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat. Vasile Râuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Florian Stoica, director general 
adjunct în Ministerul Comerțu
lui Exterior, Ovidiu Popescu, 
consilier în Ministerul Afaceri
lor externe ;

— din partea zambiană : 
Mainza M. Chona, vicepreședin
te al Republicii Zambia, Reu
ben C. Kamanga. ministrul 
dezvoltării rurale, Elijah H. K. 
Mudenda. ministrul afacerilor 
externe. John Mwanaktwe, mi
nistrul finanțelor. Lewis Chan- 
gufu. ministrul afacerilor inter
ne. Humphrey Mulemba. minis
trul minelor și dezvoltării mine
ritului. A. J. Soko, ministrul co
merțului și industriei. Aaron M. 
Milner, secretar general al gu
vernului. P. J Firmino Lusaka, 
ambasadorul Republicii Zambia 
ir. Republica Socialistă Româ
nia, precum și alte oficialități 
zambiene.

In cadrul convorbirilor ofici
ale. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere mutuală, cei doi preșe
dinți au analizat stadiul rela
țiilor bilaterale între cele două 
țări. Ei și-au exprimat deplina 
satisfacție față de realizările 
obținute în ultimii ani în lărgi
rea și diversificarea relațiilor 
bilaterale și a colaborării pe 
multiple planuri dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Zambia.

Partea română a luat cunoș
tință cu deplină satisfacție des
pre dorința părții zambiene de 
a ieschide. cît mai curind po
sibil, o ambasadă a Republicii 
Zambia la București.

Cei doi președinți, menționînd 
cu satisfacție eforturile lăuda
bile ale diferitelor țări africane 
în lansarea unor programe de 
reconstrucție socială, s-au pro
nunțat pentru prudență și vigi
lență și au subliniat în mod 
deosebit faptul că obiectivele 
trebuie să fie simple și clare i 
dacă se dorește stimularea pe 
mai departe a dezvoltării eco
nomice, accentul va trebui să fie 
pus pe sporirea numărului ca
drelor tehnice calificate în toa
te sectoarele economice, dome
niu în care Republica Socialis
tă România a promis că va a- 
corda asistență.

Cele două părți au discutat, 
de asemenea, despre o serie de 
probleme referitoare la comer
țul internațional și dezvoltarea 
economică în general.

In legătură cu relațiile econo
mice bilaterale, cei doi preșe
dinți au căzut de acord că aces
tea trebuie să fie promovate pe 
mai departe cu prioritate și 
și-au manifestat interesul pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice. tehnice și culturale în 
avantajul reciproc al ambelor 
țâri. In acest scop, a fost con
stituit un Comitet guvernamen
tal mixt pentru colaborarea e- 
conomicâ și tehnică. Protocolul 
adoptat la prima sesiune a co
mitetului mixt, care a avut loc 
la Lusaka. în perioada vizitei, 
prevede măsuri concrete pentru 
realizarea obiectivelor conveni
te. precum și noi obiective în 
domeniile minier, al industriei 
construcțiilor de mașini, indus
trie! ușoare, al agriculturii, a- 
sistență tehnică și pregătirea de 
cadre în diferite domenii de 
specialitate.

In vederea extinderii cooperării 
economice și tehnice intre cele două 
țări, pentru construirea de obiec
tive industriale de interes vital pen
tru guvernul Zambiei. partea ro
mână a fost dc acord să livreze 
instalații complete și uzine, ma
șini. echipament tehnic, studii dc 
fezabilitate, proiecte fi licențe’ pe 
credit. în condiții avantajoase. Par
tea română s-a declarai de acord 
să ofere. Republicii Zambia un cre
dit în valoare dc 50 milioane do

lari S.U.A., pentru realizarea unor 
obiective ce urmează să fie stabilite 
in conlormitate cu prevederile me
morandumului de înțelegere semnat 
intre cele două țări.

Cele două părți s-au declarat de 
acord că realizarea unor obiective 
industriale cu participare mixtă ar 
constitui cel mai eficient mijloc de 
amplificare a colaborării economice 
și tclmice bilaterale.

In scopul promovării comerțului 
dintre cele două țări, președintele 
Nicolac Ceaușescu a acceptat invi
tația președintelui Kenneth David 
Kaunda pentru participarea Româ
niei la viitorul Tîrg internațional 
al Zambiei, care va avea loc în 
prima săptămînă a lunii iulie din 
acest an, în orașul Ndola.

Guvernul Zambiei a luat notă cu 
satisfacție și cu apreciere despre ac
tivitatea minieră a GEOMIN-ului, 
întreprindere de stat a Republicii 
Socialiste România, și salută prezen
ța pe mai departe în Zambia a în
treprinderii GEOMIN. Ambele părți 
au căzut dc acord să faciliteze spo
rirea participării GEOMIN-ului în 
industria minieră din Zambia, exa- 
minind posibilitățile de dezvoltare 
a acesteia pe bază dc participare 
mixtă.

In privința cooptării în dome
niul minier intre cele două țări, 
partea română va da tot sprijinul 
pentru pregătirea profesională de 
cadre, în conformitate cu cerințele 
și dorința părții zambiene.

Partea zambiană a solicitat părții 
române să studieze posibilitatea a- 
cordării dc asistență în vederea 
creării în Zambia a unui institut 
de pregătire pentru ingineri minieri, 
geologi, meîiiurgișii, precum și a 
altor forme dc calificare profesio
nală și tehnică.

Partea zambiană s-a declarat dc 
acord să ia în considerație, ca o- 
bicctivc dc participare mixtă, peri
metrele dc la Mukambo și Sebcrn- 
berc, precum și orice alte propuneri 
din domeniul minier, de natură să 
contribuie la dezvoltarea Zambiei și 
să întărească prietenia care există 
intre cele două țări, în condițiile 
prevăzute în protocolul privind a- 
tribuțiilc Comitetulbi mixt dc cola
borare economică și tehnică și în 
memorandumul dc înțelegere între 
Zambia și România.

Animate dc dorința dc a facilita 
contactele între cele două țări și 
popoare, cele două părți au semnat 
un acord privind desființarea vize
lor, precum și un program dc schim
buri cukural-științifke pentru anii 
1972—1973.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ccaușescu, 
și președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale, Ken
neth David Kaunda, s-au in
format reciproc asupra activității 
partidelor respective. Ei și-au ex
primat dorința comună dc a dez
volta legăturile dc prietenie și co
laborare intre cele două partide, pc 
baza stimei și respectului mutual, 
ceea ce corespunde interesului uni
tății forțelor antiimperialiste, cauzei 
păcii, democrației și progresului. 
S-a convenit, dc asemenea, să se 
intensifice contactele dintre cele două 
partide, prin informări reciproce și 
schimburi dc delegații.

Partea română felicită poporul 
zambian și Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale pentru realiză
rile obținute, sub conducerea dr. 
Kenneth David Kaunda, mai alei, 
in ceea ce privește edificarea unei 
vieți libere Și independente, în dez
voltarea unei economii prospere, ba
zată pe valorificarea deplină a bo
gățiilor sale, precum și în crearea 
unei culturi naționale.

Partea zambiană a dat o înaltă 
apreciere succeselor obținute dc po
porul român și de Partidul Comu
nist Român, sub conducerea secreta
rului general, Nicolac Ceaușescu, în 
opera de construire a societății so
ciali e multilateral dezvoltate, în 
crearea unei economii puternic in
dustrializate, în înflorirea științei și 
tehnologiei avansate și a unei cul
turi moderne.

Cei doi președinți au procedat la 
un amplu schimb dc păreri asupra 
problemelor internaționale actuale. 
Ei au apreciat că forțele progre
sului, democrației și păcii, mișcarea 
de eliberare națională și voința fer

mă a popoarelor dc a trăi într-un 
climat dc încredere și securitate se 
manifestă cu tot mai multă vigoare 
în lumea contemporană. Ei au subli
niat că imprimarea în viața inter
națională a unui curs hotărît dc 
destindere, colaborare și pace re
clamă întărirea unității dc acțiune 
a frontului antiimperialist, precum 
și contribuția tot mai activă a tu
turor țărilor, indiferent de mărimea 
și potențialul lor, la soluționarea 
principalelor probleme internațio
nale.

In acest context, a lost relevat 
aportul țărilor nealiniate la pro
movarea unor relații normale între 
state, la extinderea cooperării inter
naționale și însănătoșirea atmosfe
rei politice în lume. Exprimînd ho- 
tărîrca celor două țări de a contri
bui la destinderea internațională, 
președintele Nicolac Ccaușescu și 
președintele dr. Kenneth David 
Kaunda au subliniat necesitatea vi
tală a respectării în raporturile in
terstatale a principiilor independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, ex
cluderii forței sau a amenințării cu 
folosirea forței, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, a drep
tului sacru al fiecărui popor și al 
fiecărei țări dc a decide asupra pro
priilor destine.

In ceea ce privește mișcarea dc 
eliberare națională, cele două părți 
au declarat că vor continua să a- 
corde sprijin multilateral luptei po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineca-Bissau, Namibia și din alte 
teritorii aflate încă sub dominație 
străină, pentru cucerirea libertății și 
independenței și înfăptuirea năzuin
țelor lor legitime de progres eco
nomic, politic și social. Ele au con
damnat cu energie politica de a- 
partheid și discriminare rasială din 
Republica Sud Africană și Rhode
sia, politica colonialistă dusa dc 
Portugalia, cerînd să se pună capăt 
neintîrziat acestor practici care în
calcă flagrant drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului. In 
acest cadru, s-a apreciat că trebuie 
să se adopte măsuri concrete și ime
diate în vederea aplicării Declara
ției O.N.U. privind acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale și a diferitelor rezoluții 
ale Națiunilor Unite privind deco
lonizarea și apartheidul. Ele au 
subliniat importanța faptului că, 
pentru prima oară, o sesiune a Con
siliului de Securitate al O.N.U., de
dicată acestor probleme, a avut loc 
pe continentul african.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au exprimat puncte de vedere simi
lare in ceea ce privește semnifica
ția prefacerilor care au loc pe con
tinentul african, a participării tot 
mai active a statelor Africii la via
ța internațională și au reafirmat so
lidaritatea militantă a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Zambia cu lupta popoarelor afri
cane pentru apărarea și consolida
rea independenței naționale, pentru 
propășirea economică și socială, îm
potriva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialism. S-a evo
cat, cu acest prilej, contribuția Or
ganizației Unității Africane la rea
lizarea acestor aspirații fundamen
tale ale popoarelor continentului.

Cei doi președinți au declarat că 
lichidarea stării de subdezvoltare și 
a decalajului dintre țările avansate 
și cele în curs de dezvoltare con
stituie o cerința esențială a progre
sului și păcii în lume. Ei au subli
niat ca ‘înfăptuirea acestor dezide
rate reclamă din partea fiecărei țări 
să folosească cît mai bine resursele 
umane și materiale proprii, precum 
și lărgirea cooperării internaționale, 
liberă de orice obstacole și discri
minări. In acest context, ci au subli
niat necesitatea punerii în aplicare 
a măsurilor stabilite în cadrul celui 
dc-al doilea deceniu O.N.U. pen
tru dezvoltare. Ei s-au pronunțat 
pentru intensificarea sprijinului ță
rilor avansate din punct de vedere 
economic, față de țările în curs de 
dezvoltare. Cele două părți au a- 
cordat o marc importanța viitoarei 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., ce va a- 
vea loc la Santiago de Chile, și au 
exprimat speranța că rezultatele a- 
cesteia vor reflecta interesele țari
lor in curs de dezvoltare, indife

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
A

încheierea vizitei 
în K. D. Germană 

a delegației M.A.N.
BERLIN 27 — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : In încheierea vizitei 
în R.D. Germană a delegației 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voi tec. 
membru al 
tiv al C.C. 
tele Marii 
a avut loc 
dini Camerei Populare a R.D.G., 
o convorbire cu președintele 
Camerei Populare, membri ai 
prezidiului și președinți ai u- 
nor comisii ale Camerei Popu 
lure a R.D. Germane

Convorbirea s-a desfășurat 
într-n atmosferă caldă priete
nească și a scos în evidență 
stima si înțelegerea reciprocă

Comitetului Execu- 
al P.C.R., președin- 
Adunări Naționale, 
la 27 martie, la se

dorința de a dezvolta și adînci 
relațiile bune existente între 
România șl R.D. Germană, în
tre parlamentele și popoarele 
celor două țări.

Lq prin/.. gazdele au oferit o 
masă comună participnnților la 
schimbul de experiență.

■k

Luni după-amiazu. delegația 
Marii Adunări Naționale a ple
cat spre patrie.

■k

in aceeași zi. delegația Marii 
Adunări Naționale s-a înapoiat 
în capitală.

Situația din Salvador
după tentativa 

de lovitură de stat
• A fost decretată legea marțială și suspen

date garanțiile constituționale

VIENA: Reuniunea parlamentarilor 
din unele țări europene 
consacrată problemelor 

securității și colaborării în Europa
VIENA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stănccscu, 
transmite ; Luni după-amiază, 
în clădirea Parlamentului aus
triac, au început convorbirile 
„Mesei Rotunde’*, consacrate 
problemelor securității șl cola
borării în Europa, la care iau 
parte deputaț! din cinci țări eu
ropene. Reuniunea a fost pre
zidată de Bruno Pittcrinann. 
cunoscut lider socialist, fost vi
cecancelar ol Austriei.

Din țara noastră la această 
reuniune participă deputății a- 
cad. Athanase Joja președinte
le Grupului parlamentarilor ro
mâni pentru prietenie ș< coope
rare în Europa, prof Ludovic 
Takacs, acad Ștefan Bălan și 
Iulia Pasca, membri ai Grupu
lui parlamentarilor români pen
tru prietenie și cooperare în 
Europa și Alexandru lonescu, 
secretar al Comisiei pentru po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale.

In cuvîntul de deschidere a 
reuniunii, ministrul dc exter
ne Rudolf Kirchschlaeger, a

prezentat poziția Austriei în 
problemele securității și coope
rării europene. .Austria — a 
spus vorbitorul — este deose
bit de interesată în ținerea u- 
nei conferințe asupra securității 
și colaborării în Europa** Abor- 
dînd în continuure aspectele co
laborării, ministru1 austriac a 
declarat i „O pace politică că
runțind securități-i fierării» stat 
in parte este Incompatibilă cu 
războiul economic. î-a rîndul 
său. o cooperare economică ar
monioasă poate să se dezvolte 
numai în condiții de des* Here 
și securitate Internațională''

In cadrul discuțiilor care a'* 
urmat, acad. Athanase Joja, 
conducătorul grupului de parla
mentari români, a menționat 
preocuparea constantă a țării 
noastre de a contribui activ la 
realizarea securității europene 
— problemă de importanță pri
mordială. căreia România îi a- 
cordă o însemnătate deosebită, 
sprijinind toate acțiunile în
dreptate spre traducerea în via
ță a acestui deziderat.

rent dc orînduirca lor sociala sau 
zona geografică în care se află.

Cele două părți au dat expresie 
profundei lor preocupări față dc 
existența în diverse regiuni ale lu
mii a unor focare dc război și ten
siune, care primejduiesc pacea și 
securitatea internațională.

In ceea ce privește Indochina, 
Republica Socialistă România și Re
publica Zambia sint solidare și spri
jină activ lupta eroică a popoare
lor vietnamez, cambodgian și lao
țian pentru libertate și independen
ță națională. In acest sens, ele s-au 
pronunțat pentru retragerea totală 
a tuturor trupelor S.U.A. și ale a- 
liaților lor din Vietnam, Cambod- 
gia și Laos, pentru ca popoarele din 
Indochina să poată hotărî singure 
asupra căilor dezvoltării lor poli
tice, economice și sociale, fără nici 
un fel dc amestec din afara. Cele 
două țări susțin propunerile dc pace 
ale R. D. Vietnam și ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

In legătură cit situația din Orien 
tul Apropiat, cele două părți au 
reafirmat sprijinul loi in favoarea 
linei soluționări politice a conflic
tului. pe baza rezoluției Consiliului 
dc Securitate nr. 242 din 22 noiem
brie 1967. Ele s-au pronunțat pen
tru reglementarea problemei popu- 
Lațjei palestiniene potrivii aspirații
lor sale naționale.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
că înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, în primul rînd a celei nu
cleare, are o importanță primor
dială pentru omenire. In acest sens, 
ei apreciază ca fiind stringentă a- 
doptarca unor măsuri hotărîte și 
eficace care să conducă la înceta
rea cursei înarmărilor și realizarea 
altor măsuri, inclusiv crearea dc zo
ne dcnuclearizate în diverse părți 
ale lumii. Aceasta ar permite diri
jarea resurselor materiale folosite 
actualmente în domeniul militar spre 
scopuri pașnice, în interesul tutu
ror popoarelor, pentru lichidarea 
stării dc subdezvoltare.

Cele două părți au fost de acord 
că realizarea păcii și securității, ex
tinderea cooperării în Europa vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
păcii și securității internaționale. De 
aceea, ele au salutat perspectiva con
vocării unei conferințe gcneral-euro- 
pene, într-un viitor apropiat, cu 
participarea, pe baze egale, a tutu
ror țărilor din Europa și a altor 
țări interesate.

Ambele părți au relevat rolul deo
sebit ce revine O.N.U. in menți
nerea păcii și securității în lume, 
în promovarea colaborării interna
ționale. Ele au salutat restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., consi
derând acest act drept un pas im
portant în direcția realizării scopu
rilor și obiectivelor organizației. De 
asemenea, au apreciat necesitatea 
continuării procesului de realizare a 
universalității O.N.U., ceea ce ar 
contribui la creșterea eficienței acti
vității organizației.

Președintele Nicolac Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că actuala vizită in 
Republica Zambia a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, ca și vizita in 
Republica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Zambia, în 
1970, au contribuit la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între cele două țări și popoare.

Apreciind importanța și utilita 
tea contactelor personale, aportul a 
cestora la mai buna cunoaștere și 
înțelegere, cei doi președinți au 
convenit să continue în viitor vizi
tele la toate nivelurile și în toa-c 
domeniile dc activitate. în scopul de 
a contribui la amplificarea și di
versificarea legăturilor româno-zam- 
biene.

Președintele Nicolac Ceaușescu, 
doamna Elena Ccaușescu, precum 
și personalitățile care l-au însoțit, 
au exprimat mulțumiri cordiale pre
ședintelui Kenneth David Kaunda 
doamnei Kaunda, Partidului Unii 
al Independenței Naționale, guver
nului și întregului popor zambian, 
pentru ospitalitatea prieteneasca ce 
lc-a fost rezervată in tot timpul

• Intr-o declarație făcută la posturile de ra
dio și televiziune, președintele Hernandez a a- 
nunțat că forțele rămase fidele guvernului dețin 
controlul în țară și a cerut păstrarea calmului

SAN SALVADOR 27 (Ager 
preș). — In Salvador a fost de
cretată duminică legea marția
lă în baza căreia guvernul și 
forțele armate au libertatea dc 
acțiune pentru a reprima for
țele rebele care sîmbătă au

----------

e-

DACCA 27 (Agerpres). — Pri
mul ministru ul Kepublicii Ban
gladesh Mujibur Rahman, a a- 
nunțat în cadrul unei emisiuni 
radiotelevizate hotărirea guver
nului de a naționaliza întreprin
derile de iută, textile și fabrici 
Je zahăr — informează agen
ția U.P.I. In baza noului de
cret de naționalizări vor fi pre
luate de către stat cel puțin 400 
asemenea întreprinderi, fapt ce 
va permite restabilirea contro
lului asupra principalelor pro
duse de export ale țării. Au 
fost naționalizate, prin același 
decret. 14 bănci particulare și 
12 companii de asigurări.

Anunțînd noile măsuri, Mu
jibur Rahman a cerut popu
lației să sprijine programul gu
vernului printr-o organizare 
mai bună a muncii în vederea 
creșterii producției.

șuat în tentativa dc lovitură de 
stat. Au fost suspendate garan
țiile constituționale, iar persoa
nele suspecte sint reținute fără 
vreo hotărîre judecătorească. 
Decretarea legii marțiale a fost 
hotărîtă la reuniunea pe care 
președintele Fidel Sanchez Her
nandez a avut-o la palatul pre- 
zidențal cu principalii săi co
laboratori

Nu se cunoaște încă situația 
conducătorilor rebeliunii. însă, 
potrivit agenției France Presse. 
peste 100 de persoane și-au 
pierdut viața in timpul luptelor 
dintre forțele militare ce spriji 
nâ autoritățile și militarii re
beli. Cele două cazarme .El 
Zapotc și „San Carlos**, unde 
s-a produs rebeliunea au fost 
distruse dc bombardamentele a- 
viației. S-a înregistrat, de ase
menea. '
răniți.

Intr-o declarație făcută 
posturile dc 
președintele Hernandez a cerut 
păstrarea calmului și a anunțat 
că forțele rămase fidele guver
nului dețin controlul situației 
în țară.

un număr mare dc

la
radio-tcleviziune,

---->----
O cuvîntare
a premierului 
Indira Gandhi

DELHI 27 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la ședința de des
chidere a sesiunii anuale a Fe
derației Camerelor de comerț și 
industrie din India, premierul 
Indira Gandhi a subliniat că 
problema primordială care se 
ridică in prezent în fața indie 
este lien darea sărăciei butis 
facerea necesităților păturilor 
celor mai sărace trebuie să con
stituie principala noastră preo
cupare, a declarat premierul 
Gandhi, subliniind că, în solu
ționarea acestei probleme. în
tregul popor trebuie să dea do
vadă de hotărîre și unitate. Te 
oriile economice occidentale, 
cate nu țin seama de specificul 
unei țări în curs de dezvoltare, 
nu fac decît să agraveze pro
blemele noastre, a arătat premi
erul indian.

NICOLAE CEAUȘESCU Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Consiliului de Stat Președintele Republicii Zambia
al Republicii Socialiste România

Bedactta « admmtsUMia irului. Petroșani, strada Republicii Nr, W. telefon. «

Lipsă acută de apă 
într-o serie de țări 

din Europa occidentală
In Europa occidentală, o serie de țări sînt puse în fața 

unei acute lipse de apă. Astfel, în Belgia, ca urmare a fap
tului că în iarna acestui an au căzut cu 80 la sută mai pu
ține precipitații decît în iarna anului trecut, au apărut se
rioase dereglări în sistemul de aprovizionare cu apă potabila. 
In Bruxelles și în alte orașe mai mari, presiunea apei din 
conducte scade continuu în timp ce in orașul industrial 
Charleroi aprovizionarea cu apă este întreruptă între orele 
8 seara și 6,30 dimineața.

De asemenea, in mai multe landuri din R.F. a Germa
niei se resimte o acută lipsă de apă. Termocentralele din 
landurile Saxonia Inferioară. Renania de Nord-Wcstfalia. 
Hessa și Baden-Wurtemberg întîmpină serioase dificultăți de 
aprovizionare cu apă La Kaub, în Renania-Palatinat. apele 
Rhinului au înregistrat un nivel situat cu numai doi cen
timetri peste nivelul minim atins în anul 1856. Ca urmare 
a acestui fapt, o parte din navigația fluvială de pc Rhin a 
trebuit să fie întreruptă.

Regiunile de coastă ale Olandei reclamă pentru «icest 
an mari pierderi de recoltă ca urmare a secetei persistente, 
în timp ce în împrejurimile Rotterdamului s-au înregistrat 
modificări ale compoziției apei potabile ca urmare a unui 
debil redus cu o treime al apelbr Rhinului.

★

BONN 27 (.Agerpres). — Debitul apelor Rhinului. artera 
fluvială principală a R-F. a Germaniei, continua sa scadă. 
Speranțele organelor hidrologice că primăvara va aduce o 
creștere a nivelului apelor în urma ploilor și topirii zăpe
zilor nu s-au justificat.

In unele locuri, nivelul apelor Rhinului a scăzut sub 
cota record din anul 1947. iar previziunile meteorologice 
privind o vară secetoasă determină autoritățile să ia de pe 
O.cum măsuri pentru economisirea apei. In unele localități au 
fost introduse restricții în folosirea apei pentru nevoi co
munale.

Succese ale forțelor patrio 
ti ce diu Vietnamul de sud

SAIGON 27 (Agerpres). — 
In primele doua decade ale lu
nii martie, forțele 
sud-vietnameze din 
Trung Bo au scos din luptă a- 
proximativ 1 900 de militari i- 
namici. printre care 80 de mer
cenari sud-coreeni, și au distrus 
160 de autovehicule militare. 
Totodată, patrioții din această 
provincie au distrus cîteva de
pozite de echipament militar și

patriotice 
provincia

■

au doborît numeroase aparate 
de zbor inamice.

In altă provincie sud-vietna- 
meză, Quang Ngai, patrioții au 
lansat, în intervalul 10—17 
martie, zeci de atacuri asupra 
pozițiilor din vecinătatea șose
lei dintre localitățile Binh Son 
și Mo Duc. au făcut peste 200 
de prizonieri și au capturat o 
cantitate importantă dc arma
ment.

■
■

IRLANDA DE NORD
• Greva generală declanșată în semn de pro

test față de inițiativa britanică de a prelua gu
vernarea provinciei paralizează activitatea eco
nomică

BELFAST 27 (Agerpres). - 
Greva generală declanșată in 
Irlanda de Nord, în semn de 
protest față de inițiativa brita
nică de a prelua nemijlocit gu 
vernarea acestei provincii, a 
paralizat luni aproape întreaga 
activitate în doruri, șantiere na
vale și industrie. Alimentarea 
cu energie electrică și traficul 

?eronnrh

■ost, temporar, întrerupte. Pc 
principalele artere ale capitalei 
nord-irlandeze au fost masate 
trupe britanice. Membri ai miș
cării .Vanguard'* condusă de 
William Craig, au organizat un 
mare marș de protest pe stră
zile Belfastului. Nu s-au semna
lat incidente între demonstranți 
si forțele de ordine sau trupele 
britanice

n 
a
■

■

■
H

ZAMBIA, hi foto: Mina de ria/wie Maamba, ale cărei ..depozite" conțin material combustibil de 
calitate superioara, necesar industriei Zambiei.

O Corespondentul 
preș, Șt. Deju transmite i La 
27 martie, Willi Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., l-a primit pe 
ambasadorul României în 
R.D.G., Nicolae Ghenea. cu o- 
cazia plecării sale definitive 
în patrie. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire, des
fășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

O Cvartetul „Musica” din 
București a prezentat la Bi
blioteca Română din New 
York un program cu piese de 
Haydn, Schubert și Alfred 
Mendelssohn. Artiștii români 
au fost primiți cu căldură de 
public, interpretarea lor bu- 
curindu-se de aprecieri elo
gioase.

In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde, cvartetul „Mu- 
sica" este întimninat cu ace
leași aprecieri favorabile Și 
de publicul și Dresa de spe
cialitate din alte orașe din 
S.U.A. și Canada.

O La Moscova au început 
luni convorbirile dintre A- 
lcxei Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C al 
P.C.U.S. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R S S și 
Jeno Fock. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S U., 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoreso-Tără- 
nesc Ungar, care se află în
tr-o vizită de prietenie în 
U.R.S.S. După cum informea
ză agenția TASS. au fost e- 
xaminate probleme privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice din- 
trp cele două țări

O In urma inundațiilor catas
trofale care au avut loc în pro
vincia Herat, din vestul Afga
nistanului. ltS persoane și-au 
pierdut viața, înrcgistrîndu-sc în 
același timp importante pagube 
materiale. Echipe de intervenție 
locale, precum și unități ale Se
milunii Roșii întreprind cercetări 
pentru descoperirea celor dispă
ruți.

Dc asemenea. în regiunile de 
coastă ale Iranului s-au înregis
trat piua în prezent 13 morți ca 
urmare a inundațiilor din ulti
mele zile.
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